
Autotest: Suzuki Baleno

Nieuwe lesmethode:
HappyNDrive

Is het CBR doorgeschoten  
met theorievragen?

Rijden met opengeklapte  
systeemhelm, mag dat?

Simulator draagt bij
aan veiliger verkeer



Trainen in de rijsimulator.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst nut simulator

In november 2013 berichtte Rij-instructie 
dat 10 jaar na de introductie van rijsi-
mulatoren in Nederland geconcludeerd 
mocht worden dat de beloften waren 
waargemaakt. Rijsimulatorontwikkelaar 
en -bouwer Green Dino in Wageningen 
had TU Delft gevraagd onderzoek uit te 
voeren naar de betrouwbaarheid van 
haar rijsimulatoren. In de periode van 

2005 tot 2013 hebben promovendi Joost 
de Winter en Stefan de Groot een reeks 
onderzoeken uitgevoerd. Zij stelden 
onomstotelijk vast dat rijsimulatorleer-
lingen een gelijk aantal lesuren nodig 
hebben om te slagen en een hogere 
slaagkans hebben op het eerste rijexa-
men dan reguliere leerlingen.
Daarnaast meldden wij exclusief dat 

rijsimulatorleerlingen minder voor hun 
rijopleiding betalen en rijscholen meer 
verdienen aan rijsimulatorleerlingen 
dan leerlingen die alleen op de weg les 
krijgen. Een vraag die nog niet werd 
beantwoord betreft de betrokkenheid 
van rijsimulatorleerlingen bij ongevallen 
na het behalen van het rijbewijs. Is die 
groter, kleiner of maakt het niet uit? Die 
vraag wordt hieronder beantwoord.

VERVANGEN VAN RIJLESSEN
Green Dino heeft zich in de eerste jaren 
van de ontwikkeling gericht op het 
vervangen van rijlessen op de weg en 
het automatiseren van de rijinstructie. 

Training in rijsimulator leidt tot 
meer veiligheid op de weg
Een training Kijkregistratie op een simulator draagt bij aan een grotere vei-
ligheid op de weg. Personen die deze training hebben gevolgd, raken later 
minder vaak betrokken bij een ongeval. Bovendien draagt de training bij 
aan een reductie van het aantal gevolgde rijlessen. Dit toont wetenschap-
pelijk onderzoek aan dat door Green Dino is geïnitieerd. Hieronder staan 
de conclusies. 
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De belangrijkste reden hiervoor was het 
tekort aan rijinstructeurs en de daarmee 
samenhangende grote wachtlijsten rond 
de eeuwwisseling. Toen duidelijk werd 
dat rijlessen daadwerkelijk vervangen 
werden met rijsimulatie en geautomati-
seerde instructie, rees de vraag op welke 
punten de rijsimulator verbeterd kon 
worden. Uit de promotieonderzoeken 
van Joost en Stefan was duidelijk gewor-
den dat jonge bestuurders vier tot zes 
keer vaker betrokken zijn bij ongevallen 
na het behalen van het rijbewijs dan 
meer ervaren bestuurders.

GEEN GEHEIM
Het is overigens geen publiek geheim 
dat je autorijden pas echt leert na het 
behalen van je rijbewijs. Frappant detail 
is dat de ongevalkans van bestuurders 
die de eerste keer slagen hoger is dan 
de ongevalkans van bestuurders die de 
eerste keer zakken voor het rijexamen. 
Dit is wereldwijd het geval. Voor Green 
Dino was dit een dilemma. Verhoging 
van de slaagkans betekent automatisch 
ook een verhoging van de kans op 
betrokkenheid bij ongevallen. Dit staat 
haaks op de missie van Green Dino om 
een positieve bijdrage te leveren aan het 
maatschappelijk welzijn: een goedkopere 
rijopleiding en minder ongevallen onder 
jonge bestuurders.

PROMOTIEONDERZOEK
Voor eigenaar Jorrit Kuipers was dit aan-
leiding om zelf een promotieonderzoek 
te starten aan de TU Delft. Hij vindt dat 
de achterliggende oorzaak van de hoge 
ongevalbetrokkenheid gezocht moest 
worden in de werking van de hersenen. 
Het was hem bijvoorbeeld opgevallen 
dat rijsimulatorleerlingen die hadden 
geleerd hoe ze moesten spiegelen, al 
snel vergaten hoe ze de procedure goed 
moesten uitvoeren als de automatische 
instructie hierover ophield. Dit was 
het geval toen de simulator nog niet de 
mogelijkheid had om het kijkgedrag van 
leerlingen te beoordelen.

De leerling leert hoe een kruispunt moet 
worden benaderd en overgestoken, 
inclusief de procedure voor het spiege-
len. Als de leerling de handeling goed 
uitvoert (automatiseerde), krijgt zij of 
hij minder instructie. Echter, fouten in 
de kijkprocedure konden niet worden 
herkend. Het gevolg was dat leerlingen 
slordiger gingen kijken, maar geen feed-
back kregen. De hersenen hebben deze 
feedback nodig om de kennis die wordt 
vastgelegd voldoende solide te maken. 
Wanneer deze feedback wegvalt en de 
kennis onvoldoende solide is, gaat deze 
kennis weer verloren.

AUTOMATISCHE 
GEZICHTSHERKENNING
Green Dino loste het probleem van het 
kijkgedrag in 2009 op met automatische 
gezichtsherkenning in de rijsimulator. 
Door een rood vlak te tonen aan de leer-
ling op de plek waar hij/zij had moeten 
kijken, krijgt de leerling de feedback die 
nodig is om de kennis solide te maken. 
Dit is letterlijk ‘ervaring opdoen’. Het 
mechanisme waarbij kennis verloren 

gaat door onvoldoende feedback blijkt 
ook van toepassing op de eerste maan-
den na het behalen van het rijbewijs. De 
feedback van de rijinstructeur valt weg. 
Deze feedback is tot het behalen van 
het rijbewijs aanwezig geweest en heeft 
ervoor gezorgd dat de leerling de kennis 
om veilig te rijden in stand kon houden. 
Na het behalen van het rijbewijs valt 
ineens de feedback van de instructeur 
weg en verliest de leerling ongemerkt 
een deel van deze kennis. Het gevolg is 
dat procedures niet meer goed worden 
toegepast en daardoor sneller betrokken 
raakt bij ongevallen.

PILOTEN
Opmerkelijk is dat piloten door de 
introductie van de automatische piloot 
ook last kregen van de terugval in 
kennis. Ze kregen minder feedback 
van het vliegtuig en werden daardoor 
minder vaardig. Door te gaan trainen 
in vliegsimulatoren zorgen piloten er 
nu voor dat hun vaardigheid op peil 
blijft (Max Verstappen doet dit trou-
wens ook). Jorrit is van mening dat de 
intensiviteit van de feedback van de 
rijinstructeur de terugval in kennis 
van de leerling na het behalen van het 
rijbewijs bepaalt. Hoe meer de leerling 
wordt gedrild tijdens de opleiding, des 
te groter de terugval na het behalen 
van het rijbewijs zal zijn. Door fouten 
te maken, herstelt de leerling zijn ver-
loren kennis na verloop van tijd weer 
(ervaring opdoen).

3.500 mensen deden mee
In totaal vulden meer dan 3.500 oud-leerlingen de online enquête in. Daar-
van zijn 2.439 enquêtes volledig en goed ingevuld en meegenomen in het 
onderzoek. Dit aantal is ruim voldoende om de resultaten te kunnen beoor-
delen als ‘betrouwbaar’ of ‘toevallig’.

De enquête is niet willekeurig onder alle oud-leerlingen in Nederland gehouden. 
Alleen oud- leerlingen van rijscholen met een rijsimulator van Green Dino zijn 
benaderd. Het zou kunnen zijn dat deze rijscholen een ander type leerling aan-
trekken of anders lesgeven dan de overige rijscholen in Nederland. Dit zou kun-
nen betekenen dat de resultaten niet representatief zijn voor alle rijscholen in 
Nederland. Om dit effect uit te sluiten is door de onderzoekster alleen gekeken 
naar de verschillen tussen leerlingen die aangemeld waren bij de rijsimulator.
Door de rijsimulatorleerlingen in groepen in te delen kon bepaald worden of de 
hypothese klopt. De groep rijsimulatorleerlingen is opgedeeld in twee groepen 
die de module Voertuigbediening of de modulen Voertuigbediening en Kruispun-
ten gevolgd hebben. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen oud-leerlingen die 
wel of geen feedback van de kijkregistratie hebben gehad. En er is onderscheid 
gemaakt in wel of geen Gevaarherkenningstraining gevolgd.
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FATAAL
Voor sommige leerlingen zijn deze 
fouten helaas fataal. Green Dino heeft 
op basis van de nieuwe inzichten beslo-
ten een aantal verbeteringen door te 
voeren in de instructie en beoordeling, 
gericht om de terugval van kennis na 
het behalen van het rijbewijs te ver-
minderen. De kijkregistratie is hiervan 
het meest aansprekende voorbeeld, 
maar ook de invoering van de training 
Gevaarherkenning van de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek verkeers-
veiligheid (SWOV) is hier op gericht. 
Een bijkomend voordeel was dat deze 
maatregelen ook de kennisontwikke-
ling ondersteunen. Nieuwe vaardig-
heden worden sneller aangeleerd en 
daarna beter onthouden. Dit zou moe-
ten resulteren in een verhoging van de 
slaagkans op het eerste examen en een 
lagere betrokkenheid bij ongevallen 
in de eerste maanden na het behalen 
van het rijbewijs. Er is dus expliciet 
niet gekozen om het aantal rijlessen te 
verminderen. Minder rijlessen betekent 
immers minder ervaring en daardoor 
een hogere kans op betrokkenheid bij 
ongevallen. Voor de leerling is het juist 
beter om zo veel mogelijk rijlessen 
te volgen. Als dit op een rijsimulator 
gebeurt dan kost hem/haar dat ook niet 
extra geld en levert het de rijschool 
extra winst op. Zo gezegd, zo gedaan.

OPZET ONDERZOEK
In september 2015 is psychologe Tessa 
Termorshuizen door Jorrit gevraagd te 
onderzoeken of de ingeslagen koers de 
juiste is. Zij stelde een enquête op en 
stuurde die aan oud-rijsimulatorleerlin-
gen. In totaal zijn 23.000 oud-leerlingen 
door haar benaderd. Deze voormalige 
leerlingen hadden hun rijbewijs gehaald 
in de periode 2007 - 2015.
Jorrit gebruikt de resultaten voor de 
afronding van zijn promotieonderzoek. 
Hij promoveert eind van het jaar op het 
onderwerp ‘Geautomatiseerde training 
en beoordeling van autobestuurders’. 
Het onderzoek van Tessa moest daarom 
voldoen aan de criteria van wetenschap-
pelijk onderzoek. In het kort houdt dit in 
dat onderzocht wordt of een hypothese 
correct of fout is. Het is belangrijk dat de 
gevonden resultaten betrouwbaar zijn en 
niet toevallig gevonden worden.

VALIDE
Ook moeten de resultaten valide zijn. Dat 
wil zeggen dat de resultaten niet beïn-
vloed zijn door zaken waar geen reke-
ning mee is gehouden in het onderzoek. 
De hypothese die Jorrit door Tessa wilde 
laten onderzoeken heeft betrekking op 
informatieverwerking in de hersenen. 
Hij verwacht dat wanneer meer rekening 
wordt gehouden met de werking van de 
hersenen de terugval in kennis tijdens 

en na de rijopleiding minder zal zijn. Dit 
moet resulteren in een hogere slaagkans 
op het eerste rijexamen en een afname 
van de kans op ongevallen direct na het 
behalen van het rijbewijs. De betrouw-
baarheid van het onderzoek wordt onder 
andere bepaald door de omvang van de 
groep bestuurders die meewerkt aan het 
onderzoek.

RESULTATEN
Uit het onderzoek naar de betrokkenheid 
bij ongevallen is door Tessa vastgesteld 
dat kijkregistratie een betrouwbaar 
(bewezen) effect heeft op betrokkenheid 
bij ongevallen. De oud-leerlingen die 
met kijkregistratie gereden hebben, zijn 
minder vaak betrokken bij ongevallen. 
Bij deze groep die de modulen Voertuig-
beheersing en Kruispunten met kijkre-
gistratie op de rijsimulator heeft gevolgd, 
was 5,1 procent betrokken bij ongevallen 
in het eerste jaar na het behalen van het 
rijbewijs. Van de groep die geen feedback 
van kijkregistratie in de rijsimulator 
kreeg, was 13,8 procent betrokken bij 
ongevallen. Een verschil van maar liefst 
59 procent!

GEVAARHERKENNING
Voor leerlingen die de training Gevaar-
herkenning hebben gevolgd, is nog 
geen informatie bekend over betrok-
kenheid bij ongevallen. Dit komt omdat 
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de training pas in 2014 is toegevoegd 
aan de rijsimulator en er slechts enkele 
oud-leerlingen waren die deze training 
volgden en 12 maanden rijervaring had-
den. Landelijk ligt het gemiddelde op 7,5 
procent betrokkenheid bij ongevallen in 
het eerste jaar na het behalen van het 
rijbewijs, voor 2toDrive-leerlingen lag 
dit zelfs nog hoger: op 8,8 procent (bron: 
SWOV).

BETROUWBARE VERBANDEN
Oud-rijsimulatorleerlingen die met 
kijkregistratie gereden hebben zijn dus 
minder vaak betrokken bij ongevallen 
dan leerlingen die niet met kijkregistra-
tie hebben gereden. Verder heeft Tessa 
betrouwbare verbanden gevonden tussen 
het aantal eenzijdige ongevallen, zuinig 
rijden en vermijden van risico’s tijdens 
de rijsimulatoropleiding en de betrok-
kenheid bij ongevallen in het eerste jaar 
na het behalen van het rijbewijs. Haar 
conclusie is dat de kans om betrokken te 
raken bij ongevallen afnam als er meer 
lessen op de rijsimulator werden gereden 
met feedback van de kijkregistratie.

AANTAL RIJLESSEN
In de enquête is ook gevraagd naar het 
aantal rijlessen dat de oud-leerling op de 

weg heeft gevolgd en het resultaat van 
het eerste rijexamen. Voor de groep leer-
lingen die met kijkregistratie heeft gere-
den is een betrouwbaar positief effect 
gevonden van gemiddeld 3,7 uur minder 
rijles, vergeleken met de leerlingen die 
zonder kijkregistratie hebben gereden. In 
totaal was de gemiddelde lesduur op de 
weg 41,5 uur voor oud-leerlingen die met 
kijkregistratie hadden gereden en voor 
de groep die zonder kijkregistratie had 
gereden 45,2 uur.
Oud-leerlingen die de training Gevaarher-
kenning hadden gevolgd, reden in totaal 
38,9 uur op de weg om te slagen, 6,3 uur 
minder dan leerlingen die zonder kijkre-
gistratie reden en de training Gevaarher-
kenning niet hadden gevolgd. Het lande-
lijk gemiddelde is ongeveer 43 uur rijles 
om het rijbewijs te halen (bron SWOV). 
De slaagkans op het eerste examen van 
de groep leerlingen die gereden had met 
kijkregistratie bleek ook betrouwbaar te 
verschillen met de slaagkans van leerlin-
gen die niet met kijkregistratie hadden 
gereden. Deze was 59,6 procent ten 
opzichte van 51,8 procent voor de groep 
die zonder kijkregistratie had gereden.

KIJKREGISTRATIE
Voor leerlingen die met kijkregistratie 
hadden gereden op de rijsimulator en 
ook de training Gevaarherkenning had-
den gevolgd was de slaagkans op het eer-
ste examen maar liefst 81,8 procent. Het 
landelijk gemiddelde voor het behalen 
van het rijbewijs op het eerste examen 
was in de periode 2008 - 2015 48.0 
procent (bron CBR), een verschil van 11,6 
procent met leerlingen die met kijkre-
gistratie hebben gereden en 33,8 procent 
met leerlingen die ook nog de training 
Gevaarherkenning hebben gevolgd.

MINDER RIJLES
Oud-leerlingen die rijlessen volgden op 
de rijsimulator met kijkregistratie had-
den dus gemiddeld minder rijles nodig 
om te slagen en ze hadden een hogere 
slaagkans op het eerste rijexamen dan 
oud-leerlingen die geen rijles met kijk-
registratie hebben gevolgd. De training 
Gevaarherkenning versterkte dit effect. 
Ook vond Tessa dat leerlingen die meer 
simulatorlessen volgden minder examen-
pogingen nodig hadden om te slagen.

CONCLUSIES
Het onderzoek dat door Tessa is uitge-
voerd, laat zien dat de hypothese van 
Jorrit juist is. Als in de rijopleiding meer 
rekening gehouden wordt met informa-
tieverwerkingsprocessen door de her-
senen, dan heeft dit positieve gevolgen 
voor het behoud van kennis tijdens en na 
de rijopleiding. Dit is bewezen voor (oud-)
leerlingen die tijdens de rijles feedback 
van kijkregistratie kregen en een trai-
ning Gevaarherkenning hebben gevolgd 
op een rijsimulator van Green Dino.
Verder nemen de betrokkenheid bij onge-
vallen en het totaal aantal gevolgde rijles-
sen op de weg af. De kans om te slagen 
op het eerste rijexamen wordt groter als 
het aantal rijsimulatorlessen toeneemt.
Daarmee samenhangend nemen de 
kosten voor de totale rijopleiding voor 
de leerling af en neemt de winst per 
leerling voor de rijschool toe. Op basis 
van deze resultaten en de resultaten uit 
eerdere (promotie)onderzoeken adviseert 
Jorrit Kuipers, promovendus aan de 
TU Delft, rijscholen hun leerlingen de 
basisrijopleiding met geautomatiseerde 
kijkregistratie en Gevaarherkenningstrai-
ning te laten volgen. Bijvoorbeeld op een 
rijsimulator.

Objectief
Aangezien de afzender van het 
wetenschappelijk onderzoek ont-
wikkelaar en bouwer van simula-
tors Green Dino is, bestaat al snel 
het idee: wij van wc-eend, adviseren 
wc-eend. Oftewel: van de slager die 
zijn eigen vlees keurt.
Het is daarom goed te weten dat 
je alleen aan een universiteit kunt 
promoveren wanneer je promotor 
van mening is dat je objectief en 
onafhankelijk kunt beoordelen.

Voor eigenaar van Green Dino Jorrit 
Kuipers was dit aanleiding om zelf 
een verzoek in te dienen om pro-
motieonderzoek uit te voeren bij de 
faculteit Man-machine Systems. Prof. 
dr. Peter Wieringa was van mening dat 
Jorrit als onderzoeker heeft laten zien 
objectief en onafhankelijk te kunnen 
werken. Van belangenverstrengeling 
was volgens hem geen sprake en hij 
honoreerde het promotieverzoek.
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