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Sinds 1 januari 2016 mag op het rijexamen voor personenauto’s gebruikgemaakt worden van 
zogeheten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Uitgezonderd zijn systemen die de auto 
automatisch parkeren. Geavanceerde rijtaakondersteunende systemen variëren van Cruise 
Control tot Autopilot en omvatten systemen die de bestuurder ondersteunen bij het reguleren 
van de snelheid en het sturen. Ze helpen botsingen te voorkomen, zoals Automatic Emergency 
Braking (AEB), en houden het verkeer in het oog waarmee men in botsing kan komen, zoals 
Dodehoekverklikkers. Daarnaast gaat het om systemen die de bestuurder monitoren, zoals 
Vermoeidheidsdetectoren en systemen die informatie geven bij het parkeren en wegrijden, zoals 
Parkeersensoren. Het CBR heeft SWOV gevraagd om in nauwe samenwerking met het CBR na te 
gaan hoe van deze ADAS-regeling gebruikgemaakt wordt. Daartoe is zowel een online vragenlijst 
ontwikkeld voor rijschoolhouders als voor rijexaminatoren. De vragen voor de rijschoolhouders 
hadden betrekking op de in hun lesauto’s aanwezige ADAS en het gebruik daarvan tijdens zowel 
de rijlessen als het rijexamen. De vragen voor de rijexaminatoren hadden betrekking op het 
gebruik van ADAS op het rijexamen.  
 
Rijschoolhouders waarvan het CBR over een actueel e-mailadres beschikt, hebben per e-mail een 
verzoek ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Dit waren er 6040. 1047 rijschoolhouders 
(17,4%) hebben hieraan gehoor gegeven. Ook alle rijexaminatoren die rijexamen B afnemen 
(641) hebben per e-mail het verzoek ontvangen de vragenlijst in te vullen. 272 hebben dat 
gedaan; dit is 42,4%. Doordat niet uitgesloten kan worden dat groepen met bepaalde 
achtergrondkenmerken vaker de vragenlijst hebben ingevuld dan groepen met andere 
achtergrondkenmerken, dient enige voorzichtigheid worden betracht bij de interpretatie van de 
resultaten. Dit geldt met name voor de rijschoolhouders, omdat maar 17,4% van de 
rijschoolhouders de vragenlijst heeft ingevuld. 
 
Veel lesauto’s blijken voorzien te zijn van traditionele Cruise Control (ruim 90%). Bij dit systeem 
stelt de bestuurder een snelheid in die de auto dan automatisch aanhoudt. Ook zijn lesauto’s 
vaak voorzien van Parkeersensoren (bijna driekwart van de lesauto’s). Rond de 30% van de 
lesauto’s beschikt over een Achteruitrijcamera en eveneens rond de 30% beschikt over een 
navigatiesysteem dat continu de maximumsnelheid aangeeft van de weg waarop men rijdt en die 
waarschuwt wanneer er harder dan de limiet wordt gereden. Geavanceerde systemen die 
ongeveer in één op de vijf lesauto’s zitten, zijn: Adaptive Cruise Control (ACC), Distance Alert (ook 
wel Forward Collision Warning genoemd), Automatic Emergency Braking (AEB) en Vermoeidheids-
detectie. Systemen waarnaar gevraagd is die nog in weinig lesauto’s aanwezig zijn (één op de 
negen of minder), zijn: de Intelligente Snelheidsbegrenzer (ISA), de Dodehoekverklikker, Lane 
Departure Warning, Lane Keeping Assist, Cross Traffic Alert en de Autopilot. 
 
Van de systemen die meestal niet uit te zetten zijn, geven de rijschoolhouders aan dat deze 
systemen ook aanstaan op het rijexamen. Van de systemen die wel aan en uit te schakelen zijn 
en die veel aanwezig zijn in lesauto’s, zoals Cruise Control, geeft rond 2% van de rijschoolhouders 
aan dat deze altijd gebruikt wordt op het rijexamen. Een ruime meerderheid van de rijschool-
houders vindt het lesgeven in het gebruik van Parkeersensoren (ca. 80%), Cruise Control 
(ca. 65%) en de Achteruitrijcamera (ca. 62%) nuttig tot zeer nuttig. Rond de 40 tot 50% van de 
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rijschoolhouders vindt het lesgeven in het gebruik van ACC, Distance Alert, AEB, Adviserende 
Maximumsnelheidsassistentie, Dodehoekverklikkers, Lane Departure Warning, Vermoeidheids-
detectie en Cross Traffic Alert nuttig tot zeer nuttig. Het geven van les in de nog weinig 
voorkomende rijtaakondersteunende systemen, zoals de Intelligente Snelheidsbegrenzer en 
Autopilot wordt door relatief weinig rijschoolhouders nuttig tot zeer nuttig gevonden: 
respectievelijk 27% en 18% van de rijschoolhouders vindt dat nuttig tot zeer nuttig. Meer dan de 
helft van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een bepaalde ADAS die aan- en 
uitschakelbaar is, geeft aan dat die ADAS nooit wordt gebruikt op het rijexamen, terwijl van 
dezelfde ADAS de rijschoolhouders zeggen dat die ADAS meestal (90 tot 70 %) wel gebruikt wordt 
tijdens de rijlessen. Het gaat dan om een enkele keer tot altijd. Hoewel rijschoolhouders het 
geven van les in het rijden met een bepaald geavanceerd rijtaakondersteunend systeem 
doorgaans nuttig vinden en deze systemen regelmatig aanstaan tijdens de rijlessen, geeft maar 
rond de 30% aan gepland rijles te geven in het rijden met dat desbetreffende rijtaak-
ondersteunende systeem. Vaker gebeurt het dat terloops tijdens de rijlessen les gegeven wordt 
in het rijden met een bepaalde ADAS. Dit komt ongeveer twee keer zoveel voor dan geplande 
rijles. Theorieles over het rijden met een bepaald rijtaakondersteunend systeem komt sporadisch 
voor. Rond de 2% van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een bepaalde ADAS 
geeft aan daarin ook theorieles te geven.  
 
Ruim driekwart van de rijschoolhouders geeft aan op de aanwezigheid van ADAS te letten bij 
aanschaf van een nieuwe lesauto. Er is gevraagd of zij bij aanschaf er een met een bepaalde ADAS 
zouden nemen als geld geen rol speelt en als geld wel een rol speelt. Toch is voor veel 
rijschoolhouders de aanwezigheid van ADAS in een lesauto niet van al te groot belang. In mate 
van belangrijkheid bij aanschaf scoort ADAS net iets beter dan de kleur van de auto, maar bijna 
driekeer lager in belangrijkheid dan de kosten van de auto. Ongeveer 70% van de rijschoolhouders 
kiest bij aanschaf van een nieuwe lesauto voor Parkeersensoren en ongeveer 65% kiest voor 
Cruise Control. Het maakt daarbij niet zoveel uit of geld wel of geen rol speelt. Populair zijn ook 
de Achteruitrijcamera en de Dodehoekverklikkers. Bij deze twee systemen speelt geld echter wel 
een rol. 63% van de rijschoolhouders zou een nieuwe lesauto kopen met Achteruitrijcamera als 
geld geen rol speelt en 46% zou dit doen als geld wel een rol speelt. Voor Dodehoekverklikkers 
liggen deze percentages respectievelijk op 63% en 38%. Voor de meest geavanceerde 
rijtaakondersteunende system zoals de Autopilot, Lane Keeping Assist en Cross Traffic Alert 
koesteren rijschoolhouders weinig belangstelling, zelf als geld geen rol speelt. 
 
Bijna de helft van de rijexaminatoren weet nooit of vrijwel nooit welke ADAS in de lesauto 
aanwezig is. Dit geldt vooral voor systemen die niet duidelijk zichtbaar zijn. Weinig rijexaminatoren 
(nog geen 4% van de rijexaminatoren) vragen altijd of bijna altijd vooraf aan de kandidaat welke 
ADAS er in de lesauto zit. De kandidaat (90% van de kandidaten) informeert uit zichzelf de 
rijexaminator daar ook nooit of bijna nooit over. Als rijexaminatoren al weten welke ADAS er in 
de lesauto zit, dan is dat op basis van kennis die zij hebben over bepaalde merken en modellen. 
ADAS die aanstaat wordt door de rijexaminatoren als een gegeven beschouwd. Het komt zelden 
(minder dan 1%) voor dat bij systemen die aan en uit te zetten zijn de examinator vraagt om een 
systeem juist aan dan wel uit te zetten om de rijvaardigheid van kandidaten zowel met als zonder 
die desbetreffende vorm van ADAS te kunnen beoordelen. Evenals de rijschoolhouders geven de 
rijexaminatoren aan dat de verschillende vormen van ADAS, inclusief de vormen van ADAS die 
veel voorkomen, maar bij enkele rijexamens gebruikt worden. De rijexaminatoren konden 
aangeven hoe vaak ergens gedurende de examenritten Cruise Control aanstaat. De antwoord-
categorieën waren: bij vrijwel alle examens, bij ongeveer driekwart van de examens, bij ongeveer 
de helft van de examens, bij ongeveer een kwart van de examens, bij enkele examens. Bijna 90% 
van de rijexaminatoren geeft aan dat bij enkele examens Cruise Control aanstaat. Een 
uitzondering vormen de Parkeersensoren en de navigatiesystemen die de maximumsnelheid 
aangeven van de weg waarop men rijdt en die waarschuwen wanneer de maximumsnelheid 
wordt overschreden (de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie). Dit zijn systemen die in 
auto’s meestal ook automatisch aanstaan. 
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Per rijtaakondersteunend systeem hebben de rijexaminatoren met ervaring in het examineren 
met dat systeem, aangegeven of het systeem het kijk- en rijgedrag van de kandidaat beïnvloedt. 
Voor de meeste systemen geldt dat er meer examinatoren zijn die vinden dat een 
rijtaakondersteunend systeem geen invloed heeft op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat dan 
rijexaminatoren die vinden dat dit wel het geval is. Daarbij is er een verschil tussen de 
rijtaakondersteunende systemen. Van systemen die op de achtergrond aanwezig zijn, maar 
waarvan iemand bij ‘gewoon rijden’ niets merkt, zoals AEB, vinden ongeveer tien keer zoveel 
rijexaminatoren dat het kijk- en rijgedrag niet beïnvloed wordt dan dat dit wel beïnvloed wordt. 
Van Parkeersensoren en de Achtereruitrijcamera vinden de meeste rijexaminatoren (bij beide 
systemen ca. 70% van de rijexaminatoren) daarentegen dat het systeem juist wel invloed heeft 
op het rij- en kijkgedrag. Van de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie vinden evenveel 
rijinstructeurs dat dit systeem het rij- en kijkgedrag wel beïnvloedt als dat het systeem het rij- en 
kijkgedrag niet beïnvloedt. Indien rijexaminatoren meenden dat een rijtaakondersteunend 
systeem op enigerlei wijze het rij- en kijkgedrag beïnvloedt, is doorgevraagd naar het gedeelte 
van de kandidaten waarbij die invloed te merken was aan alertheid, kijkgedrag en afleiding. Die 
vragen zijn vaak door maar weinig rijexaminatoren beantwoord en de rijexaminatoren die deze 
vragen wel hebben beantwoord, verschillen onderling sterk van mening over het gedeelte van de 
kandidaten dat op een bepaalde wijze door het systeem beïnvloed wordt. Mogelijk konden de 
rijexaminatoren dit moeilijk inschatten, omdat dat vaak op basis van de herinnering aan het 
gedrag van slechts enkele kandidaten moest gebeuren. Er is aan de rijexaminatoren ook per 
rijtaakondersteunend systeem gevraagd of zij vonden dat er in de rijprocedure een procedure 
zou moeten komen over het rijden met dat systeem. Voor vrijwel elk rijtaakondersteunend 
systeem geldt dat een ruime meerderheid van de rijexaminatoren vindt dat daarvoor geen aparte 
procedure in de rijprocedure hoeft te komen staan. Ongeveer één op de vijf rijexaminatoren 
vindt echter van wel. 
 
Aan het einde van de vragenlijst voor rijexaminatoren is aan de rijexaminatoren gevraagd in 
welke mate men het eens is met bepaalde stellingen. De rijexaminatoren zijn bijna unaniem van 
mening dat leerlingen ook opgeleid moeten worden in het rijden met de meest voorkomende 
vormen van ADAS. Ze zijn iets minder uitgesproken als het gaat om het toetsen van het rijden 
met en zonder de meest voorkomende systemen tijdens het praktijkrijexamen, al vinden er wel 
meer rijexaminatoren dat dit wel zou dienen te gebeuren dan die vinden dat dit niet zou dienen 
te gebeuren. Veruit de meeste rijexaminatoren vinden echter weer wel dat in het theorie-
examen vragen gesteld dienen te worden over de meest voorkomende vormen van ADAS. Over 
het verplichtstellen van de meest voorkomende vormen van ADAS in auto’s waarin examen 
wordt afgelegd, zijn de rijexaminatoren sterk verdeeld. Op de vraag wie nu het meest 
verantwoordelijk is voor het leren rijden met ADAS zijn de rijexaminatoren niet duidelijk 
uitgesproken. De bestuurder zelf werd door de rijexaminatoren wat vaker als de meest 
verantwoordelijke bestempeld dan het CBR. De autofabrikant en de rijschoolhouder zaten daar 
tussenin. 
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1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
Rijden in een personenauto is snel aan het veranderen door de komst van geavanceerde 
rijtaakondersteunende systemen. Die systemen worden aangeduid met Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) en daaronder valt een breed scala aan systemen. Het gaat om 
systemen die de bestuurders informeren en waarschuwen, maar ook om systemen die de rijtaak 
gedeeltelijk overnemen. Meestal gaat het om een combinatie van informeren, waarschuwen en 
overnemen. Gedacht kan worden aan: 
 Dodehoekverklikkers (blind spot detection and warning systems); 
 Systemen die automatisch een veilige afstand tot de voorligger bewaren (Adaptieve Cruise 

Controle - ACC); 
 Systemen met dezelfde sensoren als ACC, maar die alleen maar waarschuwen als een 

voorligger te dicht genaderd wordt. Dergelijke systemen duidt men vaak aan met de naam 
Distance Alert of met Forward Collision Warning; 

 Systemen die waarschuwen wanneer men onbedoeld de rijbaan dreigt te verlaten (Lane 
Departure Warning Systems); 

 Systemen die het voertuig in het midden van de rijbaan houden (Lane Keeping Assist); 
 Systemen waarbij de auto automatisch remt in noodsituaties als de bestuurder niet zelf remt 

(Autonomous Emergency Braking - AEB); 
 Parkeersensoren; 
 Achteruitrijcamera’s, en 
 Systemen die meten of de bestuurder zijn of haar aandacht nog wel bij de rijtaak heeft, zoals 

Vermoeidheidsdetectors. 
 
Een al wat oudere vorm van ADAS is de ‘gewone’ Cruise Control. Bij een dergelijk systeem stelt 
de bestuurder een vaste snelheid in. Ook navigatiemiddelen waarbij gebruikgemaakt wordt van 
GPS en een digitale kaart zijn er al langer. Het omgaan met navigatieapparatuur maakt al deel uit 
van het rijexamen B en is buiten beschouwing gelaten in dit rapport. Het nieuwste op het gebied 
van ADAS is de ‘Autopilot’. Dit is een systeem waarbij de ACC en Lane Keeping Assist gekoppeld 
zijn zodat op autosnelwegen de auto min of meer zelfstandig kan rijden. Bij de huidige versies 
van de Autopilot wordt echter nog wel verwacht dat wanneer de auto op Autopilot staat, de 
bestuurder haar of zijn handen aan het stuur houdt en continu blijft opletten. Over de 
opgesomde systemen plus de gewone Cruise Control en Autopilot is aan zowel rijschoolhouders 
als rijexaminatoren gevraagd naar hoe zij nu met deze systemen – voor zover aanwezig in de 
lesauto – omgaan in de rijopleiding en het rijexamen voor categorie B. 
 
Rijtaakondersteunende systemen bieden de bestuurder vaak comfort en ze kunnen helpen om 
ongevallen te voorkomen. Ze kunnen echter ook leiden tot gedragsadaptatie en bestuurders 
kunnen door de systemen afgeleid worden. Er is bijvoorbeeld sprake van gedragsadaptatie 
wanneer bestuurders niet meer op het verkeer letten omdat ze denken dat het rijtaak-
ondersteunende systeem dit wel feilloos voor ze doet. Van afleiding is bijvoorbeeld sprake indien 

1 Inleiding 
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men door de bediening van het systeem niet meer op het verkeer let. Hierbij kan men denken 
aan het invoeren van een bestemming in het navigatiesysteem tijdens het rijden. Ook kan men 
door automatisering van de rijtaak bepaalde vaardigheden verliezen of kan het zijn dat bepaalde 
manuele vaardigheden zich niet meer goed ontwikkelen. Stel dat men bijvoorbeeld leert rijden in 
een lesauto met veel ADAS en na het rijexamen gaat men in haar of zijn auto zonder enige vorm 
van ADAS rijden, heeft men dan wel de vaardigheden ontwikkeld om te kunnen rijden zonder 
ADAS? Het omgekeerde kan natuurlijk ook voorkomen. 
 
Dit rapport gaat uitsluitend over ADAS in de rijopleiding en het rijexamen voor het rijbewijs B 
(personenauto’s). Sinds 1 januari 2016 mag ADAS gebruikt worden tijdens het rijexamen. Volgens 
die regeling mag echter geen gebruik worden gemaakt van ADAS die de rijtaak overnemen, zoals 
systemen die de auto automatisch inparkeren en de autopilot.  
 
Het CBR heeft geen inzicht waar de ADAS-regeling in de praktijk toe heeft geleid in zowel het 
rijexamen als de rijopleiding. Zijn rijscholen lesauto’s gaan aanschaffen met veel ADAS en om 
welke systemen gaat het dan? Leidt men leerlingen op in het rijden met ADAS en hoe doet men 
dit dan? Weten rijexaminatoren welke ADAS er in de auto’s zit waarin het rijexamen wordt 
afgelegd? Wordt ADAS gebruikt op het rijexamen of worden de systemen die aan en uit te 
schakelen zijn, juist afgezet op het rijexamen? Wat valt rijexaminatoren op aan de kandidaat 
indien tijdens het rijexamen gereden wordt met een bepaald rijtaakondersteunend systeem? Om 
hier inzicht in te krijgen heeft het CBR SWOV de opdracht gegeven om in nauwe samenwerking 
met het CBR na te gaan welke ADAS er momenteel in lesauto’s zit, hoe leerlingen in de 
rijopleiding getraind worden in het rijden met ADAS en hoe rijexaminatoren omgaan met ADAS 
tijdens het rijexamen. Tevens wilde het CBR graag weten wat zowel rijinstructeurs als 
rijexaminatoren vinden van ADAS in de rijopleiding en op het rijexamen. 

1.2 Opzet van het onderzoek 
Ten behoeve van het onderzoek is eerst in overleg met het CBR een lijst van geavanceerde 
rijtaakondersteunende systemen opgesteld waarvan verwacht mag worden dat ze in ten minste 
enkele lesauto’s aanwezig zullen zijn. Tabel 1.1 vermeldt de systemen die in het onderzoek zijn 
meegenomen, met een korte beschrijving van hun functie. In de derde kolom staat het 
percentage van de lesauto’s dat volgens opgave van de rijschoolhouders in dit onderzoek zijn 
uitgerust met het desbetreffende systeem.  
 
Tabel 1.1 Naam en functie van de in het onderzoek meegenomen ADAS 
 

Systeem Functie Percentage 
lesauto’s dat ermee 

is uitgerust 

Cruise Control Instellen van een constante snelheid 
tijdens het rijden. Indien ingesteld hoeft 
men zelf de snelheid niet meer te regelen. 

92,0%  

Adaptive Cruise Control (ACC) Zoals Cruise Control, maar waarschuwt de 
bestuurder bovendien als een voorligger 
te dicht wordt genaderd en vermindert 
dan automatisch vaart. 

19,1%  

Distance Alert/ Forward Collision 
Warning 

Als ACC, maar waarschuwt alleen indien 
een voorligger te dicht wordt genaderd. 

20,5%  
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Systeem Functie Percentage 
lesauto’s dat ermee 

is uitgerust 

Automatic Emergency Braking (AEB) Voert automatisch een noodstop uit 
wanneer een obstakel of andere 
verkeersdeelnemer te dicht wordt 
genaderd en de bestuurder niet heeft 
gereageerd op de waarschuwing.  

19,4%  

Adviserende 
Maximumsnelheidsassistentie  

Geeft op een scherm in de auto aan wat 
de maximumsnelheid is van de weg 
waarop men rijdt en waarschuwt wanneer 
men te hard rijdt. 

31,9%  

Intelligente Snelheidsbegrenzer Als Adviserende Maximumsnelheids-
assistentie, maar maakt het tevens 
onmogelijk om harder dan de maximum-
snelheid te rijden. Vaak kan de bestuurder 
dit systeem nog wel ‘overrulen’. 

10,3%  

Dodehoekverklikker Waarschuwt de bestuurder (vaak in de 
linker buitenspiegel of op de linker spijl 
van de voorruit) dat er zich een verkeers-
deelnemer in de dode hoek bevindt. 

11,3%  

Lane Departure Warning Waarschuwt de bestuurder wanneer deze 
onbedoeld (dat is zonder richting aan te 
geven) de rijstrook dreigt te verlaten. 

11,5%  

Lane Keeping Assist Als Lane Departure Warning, maar houdt 
bovendien de auto binnen zekere 
toleranties automatisch in het midden van 
de rijstrook  

6,0%  

Autopilot Regelt automatisch de snelheid en de 
laterale positie. Het gaat om de koppeling 
van ACC en Lane Keeping Assist. Van de 
bestuurder wordt nog wel verwacht dat 
die zijn of haar handen aan het stuur 
houdt en continu blijft opletten. 

0,5%  

Vermoeidheidsdetectie Waarschuwt de bestuurder wanneer deze 
vermoeidheidssymptomen en/of 
symptomen vertoont die erop wijzen dat 
de bestuurder zijn of haar aandacht niet 
bij het verkeer heeft. 

17,8%  

Parkeersensoren Informeren de bestuurder bij het 
parkeren hoeveel ruimte er nog is tot een 
object. 

72,5%  

Achteruitrijcamera Geeft bij het parkeren of wegrijden op 
een scherm op het dashboard de situatie 
achter de auto weer. Vaak worden op het 
scherm ook de metingen van de 
Parkeersensoren getoond. 

29,4%  

Cross Traffic Alert Als Parkeersensoren, maar waarschuwt bij 
het achteruit van een uitrit de weg op 
rijden ook voor naderend verkeer op de 
weg dat van links en rechts komt. 

3,2%  
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Vervolgens is – ook weer in nauw overleg met het CBR – een vragenlijst opgesteld voor rijscholen 
en een vragenlijst voor rijexaminatoren. De rijscholen is gevraagd naar hoeveel lesauto’s ze 
hadden en hoeveel daarvan met de in Tabel 1.1 genoemde ADAS zijn uitgerust. Indien een 
bepaald systeem in één of meer lesauto’s aanwezig was, is vervolgens aan die rijschoolhouders 
gevraagd of volgens hen het desbetreffende rijtaakondersteunende systeem aanstaat en gebruikt 
wordt op het rijexamen, hoe nuttig zij het vinden om te leren rijden met een dergelijk systeem, of 
er aandacht in de rijopleiding wordt besteed aan het veilig en verantwoord rijden met dit 
systeem, en hoe dat dan gedaan wordt. Aan het einde van de vragenlijst is aan de rijschoolhouders 
gevraagd welke rol ADAS speelt bij de aanschaf van een nieuwe lesauto. De allerlaatste vraag 
betrof een open vraag en die was of men nog suggesties of opmerkingen had. Deze rapportage 
bevat niet de analyse van deze open vraag. 
 
Aan de rijexaminatoren is in de vragenlijst allereerst gevraagd of en hoe zij weten welke ADAS er 
in de auto aanwezig is. Aan alleen die examinatoren die ervaring hebben in het examineren met 
een bepaalde vorm van ADAS, is vervolgens de vraag voorgelegd of zij ten behoeve van het 
testen van de kandidaat, de kandidaat vragen dit systeem juist aan of uit te zetten. Indien men 
ten minste één keer geëxamineerd had met een bepaald rijtaakondersteunend systeem is aan de 
rijexaminatoren vervolgens gevraagd bij hoeveel van de rijexamens dit voorkomt. Daarna is per 
rijtaakondersteunend systeem gevraagd naar wat hen opvalt aan het rij- en kijkgedrag bij de 
kandidaat wanneer deze rijdt met dat systeem. Vervolgens is gevraagd bij welk deel van de 
kandidaten verandering van rij- en kijkgedrag optrad. Ook is per rijtaakondersteunend systeem 
aan de rijexaminatoren die ervaring hebben in het examineren in een auto met een dergelijk 
systeem, gevraagd of het wenselijk is om in de rijprocedure een procedure over het rijden met 
dit systeem op te nemen. Aan het einde van de vragenlijst zijn aan alle rijexaminatoren enkele 
stellingen voorgelegd. Deze stellingen waren: 
 Kandidaten moeten geëxamineerd worden zónder rijtaakondersteunende systemen. 
 Kandidaten moeten geëxamineerd worden mét en zónder rijtaakondersteunende systemen 

tijdens dezelfde examenrit. 
 Autofabrikanten moeten de kopers/toekomstige bestuurders trainen in het gebruik van de 

rijtaakondersteunende systemen waarmee zij hun auto’s uitrusten. 
 In examenauto’s dient verplicht gesteld te worden dat de meest voorkomende 

rijtaakondersteunende systemen erin zitten. 
 Over het veilig en verantwoord gebruik van de meest voorkomende rijtaakondersteunende 

systemen dienen vragen te worden opgenomen in het theorie-examen. 
 In de rijprocedure moet worden beschreven hoe de kandidaat moet kijken en handelen zowel 

met als zonder een rijtaakondersteunend systeem. 
 Het veilig en verantwoord gebruik van de meest voorkomende rijtaakondersteunende 

systemen dient getoetst te worden in het praktijkexamen. 
 Leerlingen moeten getraind worden in het veilig en verantwoord omgaan met de meest 

voorkomende rijtaakondersteunende systemen. 
 
Rijexaminatoren konden het met deze stellingen helemaal oneens, oneens, neutraal, mee eens, 
of helemaal mee eens zijn. Ten slotte is de rijexaminatoren gevraagd een rangorde aan te 
brengen (van meest naar minst) wie verantwoordelijk is dat men leert veilig te rijden met ADAS. 
Die rangorde diende aangebracht te worden tussen de Bestuurder/Leerling zelf, het CBR, de 
Autofabrikant/Dealer en de Rijopleider. Evenals in de vragenlijst voor de rijschoolhouders kon 
men helemaal aan het eind nog suggestie en/of opmerkingen plaatsen. De analyse van 
antwoorden op deze open vraag zijn niet opgenomen in dit rapport. 
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1.3 Procedure 
De vragenlijsten zijn op internet geplaats met behulp van Lime Survey 
(https://www.limesurvey.org/). Voordat dit is gedaan, is door het CBR een e-mail opgesteld voor 
zowel de rijschoolhouders als de rijexaminatoren. Deze twee e-mails bevatten informatie over 
het doel van het onderzoek, de tijd die het naar verwachting zou kosten om de vragenlijst in te 
vullen (ongeveer 15 minuten), de waarborg dat op geen enkele wijze op basis van de rapportage 
individuele respondenten zouden zijn te traceren, en dat het invullen van de vragenlijst geheel 
vrijblijvend was. Ter bescherming van de persoonsgegevens is aan de rijschoolhouders alleen 
gevraagd naar het aantal lesauto’s en het aantal lesauto’s met een bepaalde ADAS. Er is bewust 
niet gevraagd naar de plaats van vestiging van de rijschool en naar leeftijd en geslacht van de 
rijschoolhouder. Aan de rijexaminatoren is een gelijksoortige e-mail opgesteld en ook aan de 
rijexaminatoren zijn in de vragenlijst geen vragen gesteld waarmee hun identiteit achterhaald 
zou kunnen worden. Met behulp van een ‘mail merge’ is aan elke rijschoolhouder die bij het CBR 
bekend is en elke rijexaminator bij het CBR die praktijkexamens B afneemt, geheel automatisch 
de e-mail toegestuurd. De e-mail die men kreeg toegestuurd bevatte een unieke code die voor 
elke rijscholhouder en elke rijexaminator anders was. Door het invoeren van de code kon men de 
vragenlijst openen en eenmalig invullen. 
 
De vragenlijsten hebben van 15 mei tot aan 8 juni op internet gestaan om ingevuld te worden. 
Halverwege deze periode is een reminder toegestuurd. In deze reminder stond ook dat de 
instellingen van de vragenlijst zo waren aangepast dat de open vraag (de suggesties en 
opmerkingen) aan het einde van beide vragenlijsten ook beantwoord konden worden op tablet 
of smartphone. Dit bleek aanvankelijk niet mogelijk te zijn waardoor deze vraag alleen te 
beantwoorden was met behulp van een pc. 

1.4 Respons en generaliseerbaarheid van de resultaten 
6040 rijschoolhouders hebben een e-mail ontvangen met het verzoek de vragenlijst in te vullen. 
Hiervan hebben er 1047 de vragenlijst zover ingevuld dat deze meegenomen kon worden in de 
analyse. Dit is 17,4% van alle rijschoolhouders. Van de rijscholen die hebben gereageerd 
beschikte twee derde over één lesauto. Gemiddeld beschikten de rijscholen over 1,9 lesauto. De 
grootste rijschool die heeft gereageerd beschikte over 45 lesauto’s. In totaal hebben de 
antwoorden van de rijschoolhouders betrekking op 1995 lesauto’s. 
 
Er zijn 641 e-mails aan rijexaminatoren verstuurd. 272 rijexaminatoren hebben de vragenlijst 
ingevuld en geretourneerd. Deze respons van 42,4% is hoog te noemen voor een online 
vragenlijst. 
 
Zowel bij de rijschoolhouders als de rijexaminatoren ging het niet om een steekproefonderzoek, 
omdat aan alle bij het CBR bekend zijnde rijscholen en alle rijexaminatoren die rijexamens B 
afnemen, een verzoek is gestuurd om de vragenlijst in te vullen. Doordat het niet om een 
steekproef gaat, kan ook niet vastgesteld worden of de steekproef representatief is. Wanneer 
een steekproef representatief is, betekent dit dat de resultaten gelden voor de hele populatie. In 
dit geval dus alle rijschoolhouders en alle rijexaminatoren.  
 
Hoewel het hier niet om een steekproefonderzoek gaat, is niet uit te sluiten dat bepaalde 
rijschoolhouders, bijvoorbeeld rijschoolhouders uit een stedelijke omgeving of rijschoolhouders 
met veel lesauto’s, er juist meer of juist minder de vragenlijst hebben ingevuld. Ook kan het zijn 
dat rijexaminatoren met bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd, met veel 
ervaring, van een bepaald geslacht, juist meer of minder de vragenlijst hebben ingevuld. Doordat 
expliciet naar zo min mogelijk achtergrondkenmerken is gevraagd ter bescherming van de 
persoonsgegevens, is niet te achterhalen welke kenmerken juist over- of ondervertegenwoordigd 

https://www.limesurvey.org/
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zijn. Dit betekent dat de uitkomsten van het onderzoek niet doorgetrokken mogen worden naar 
de hele populatie van rijschoolhouders en de hele populatie van rijexaminatoren. Vooral wat 
betreft de rijschoolhouders zouden de resultaten enigszins kunnen afwijken van de hele 
populatie, omdat de respons onder rijschoolhouders tamelijk laag was. 

1.5 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 staan de resultaten van de rijschoolhouders en in Hoofdstuk 3 staan de resultaten 
van de rijexaminatoren. Doordat de vragen voor de rijschoolhouders anders waren dan de vragen 
van de rijexaminatoren en het bovendien niet om een steekproefonderzoek ging, is er niet 
statistisch getoetst of de antwoorden van de rijschoolhouders en de rijexaminatoren statistisch 
significant van elkaar afwijken. Dit betekent dat in Hoofdstuk 2 en in Hoofdstuk 3 de zogenoemde 
rechte tellingen zijn weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat een opsomming van de belangrijkste 
resultaten en de conclusies.  
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Onder elke afbeelding in dit hoofdstuk staat aangegeven welke percentage van de 
rijschoolhouders de vraag heeft beantwoord. Rijschoolhouders kunnen om hun moverende 
redenen een vraag niet hebben beantwoord of ze kunnen de vraag niet hebben gekregen. Ze 
hebben een vraag niet gekregen over het gebruik van een systeem indien ze hadden aangegeven 
dat geen van hun lesauto’s over dat systeem beschikte. Vragen over het al dan niet aan hebben 
staan van een systeem zijn niet gesteld aan rijschoolhouders die hadden aangegeven dat het 
desbetreffende systeem niet aan of uit geschakeld kon worden, maar altijd aanstaat.  

2.1 Cruise Control 
Van de 1995 lesauto’s beschikten er volgens de rijschoolhouders 1840 over Cruise Control. Dit is 
92%. 3,7% van de rijschoolhouders geeft aan dat geen van hun lesauto’s over Cruise Control 
beschikt. Het gaat hier om Cruise Control waarbij men een constante snelheid instelt, en niet om 
Cruise Control waarbij automatisch vaart verminderd wordt wanneer men op een langzamer 
rijdende voorligger stuit. Systemen die dat wel doen heten: ‘Adaptive Cruise Control’ (ACC). Deze 
systemen worden in Paragraaf 2.2 besproken. 
 
De meeste rijschoolhouders vinden het geven van les in het gebruik van Cruise Control nuttig tot 
zeer nuttig. Afbeelding 2.1 geeft de percentages weer.  
 

 
Afbeelding 2.1 Nut van het geven van les in het rijden met Cruise Control (beantwoord door 100% van de rijschoolhouders)  
 

2 Rijschoolhouders 
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Volgens de rijschoolhouders wordt Cruise Control weinig gebruikt op het rijexamen. 3,5% van de 
rijschoolhouders die de vragenlijst hebben geretourneerd hebben de vraag over het gebruik van 
Cruise Control op het rijexamen niet beantwoord. Afbeelding 2.2 geeft de percentages weer van 
de rijschoolhouders die de vraag wel hebben beantwoord. 
 

 
Afbeelding 2.2 Gebruik van Cruise Control tijdens het rijexamen (beantwoord door 96,5% van de rijschoolhouders) 
 
Hoewel volgens de rijschoolhouders Cruise Control meestal niet gebruikt wordt op het rijexamen, 
zijn er maar weinig rijschoolhouders die aangeven Cruise Control nooit te gebruiken tijdens de 
rijlessen (zie Afbeelding 2.3). 
 

 
Afbeelding 2.3 Gebruik van Cruise Control in de rijopleiding (beantwoord door 96,5% van de rijschoolhouders) 
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Van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto die over Cruise Control beschikt en die Cruise 
Control tenminste een enkele keer zeggen te gebruiken tijdens de rijlessen, zegt maar 17,4% 
daarin altijd les te geven (zie Afbeelding 2.4). 
 

 
Afbeelding 2.4 Mate waarin les gegeven wordt in het rijden met Cruise Control (beantwoord door 96,5% van de 

rijschoolhouders)  
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Cruise Control beschikt, zegt 4,2% 
gepland theorieles te geven in het gebruik van Cruise Control, 35,7% zegt dat gepland te doen 
tijdens de praktijklessen en 60,1% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen. 
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2.2 Adaptive Cruise Control 
Een auto die over Adaptive Cruise Control beschikt, vermindert vaart wanneer een langzamer 
rijdende voorligger te dicht genaderd wordt. Van de 1995 lesauto’s in de steekproef beschikten 
er 381 over Adaptive Cruise Control. Dit is 19,1%. 
 
Over het nut van het geven van les in het gebruik van Adaptive Cruise Control zijn 
rijschoolhouders verdeeld, al vinden meer rijschoolhouders dit nuttig dan niet nuttig. Afbeelding 
2.5 geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.5 Nut van het geven van les in het rijden met Adaptive Cruise Control (beantwoord door 97,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders met minimaal één lesauto die over Adaptive Cruise Control beschikt, 
staat Adaptive Cruise Control meestal niet aan op het rijexamen. Afbeelding 2.6 geeft de 
percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.6 Gebruik van Adaptive Cruise Control in het rijexamen (beantwoord door 22,4% van de rijschoolhouders) 
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Lang niet alle rijschoolhouders die over minimaal één lesauto met Adaptive Cruise Control 
beschikken, zeggen Adaptive Cruise Control te gebruiken tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.7). 
 

 
Afbeelding 2.7 Gebruik van Adaptive Cruise Control tijdens de rijopleiding (beantwoord door 22,5% van de 

rijschoolhouders) 
 
De rijschoolhouders die over minimaal één auto beschikken met Adaptive Cruise Control zeggen 
lang niet allemaal dat ze ook daadwerkelijk les geven in het gebruik van Adaptive Cruise Control 
(zie Afbeelding 2.8). 
 

 
Afbeelding 2.8 Mate waarin lesgegeven wordt in het gebruik van Adaptive Cruise Control (beantwoord door 22,5% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Adaptive Cruise Control beschikt, zegt 
5,3% gepland theorieles te geven in het gebruik van Adaptive Cruise Control, 36,9% zegt dat 
gepland te doen tijdens de praktijklessen en 46,2% zegt dat ongepland te doen tijdens de 
praktijklessen. 11,6% van de rijschoolhouders met minimaal één auto met Adaptive Cruise 
Control heeft deze vragen over de wijze van lesgeven in het gebruik van Adaptive Cruise Control 
niet beantwoord.  
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2.3 Distance Alert/Forward Collision Warning 
Distance Alert dat ook wel Forward Collision Warning wordt genoemd is als Adaptive Cruise 
Control wat betreft het meten van de volgtijd tot de voorligger. Het verschil is dat alleen 
gewaarschuwd wordt voor een te korte volgtijd en dat niet automatisch vaart wordt verminderd. 
Van de 1995 lesauto’s beschikten er 408 over Distance Alert. Dit is 20,5%. 
 
De meeste rijschoolhouders vinden dat het geven van les in het gebruik van Distance Alert nuttig 
is (zie Afbeelding 2.9). 
 

 
Afbeelding 2.9 Nut van het geven van les in het rijden met Distance Alert (beantwoord door 96% van de rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders waarbij in minimaal één lesauto over Distance Alert beschikt die aan 
en uit geschakeld kan worden, staat Distance Alert meestal aan op het rijexamen. Afbeelding 
2.10 geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.10 Mate waarin Distance Alert aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 16,7% van de 

rijschoolhouders) 
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Bij veruit de meeste rijschoolhouders die over minimaal één lesauto met Distance Alert die aan 
en uit geschakeld kan worden, staat Distance Alert ook aan tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 
2.11). 
 

 
Afbeelding 2.11 Mate waarin Distance Alert aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 16,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders die over minimaal één auto beschikken met Distance Alert zegt bijna 
30% altijd les te geven in het gebruik ervan (zie Afbeelding 2.12). 
 

 
Afbeelding 2.12 Mate waarin lesgegeven wordt in het rijden met Distance Alert (beantwoord door 25,6% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Distance Alert beschikt, zegt 6,0% 
gepland theorieles te geven in het gebruik van Distance Alert, 35,4% zegt dat gepland te doen 
tijdens de praktijklessen en 54,9% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen. 3,7% van 
de rijschoolhouders met minimaal één auto met Distance Alert heeft de vragen over de wijze 
waarop les gegeven wordt niet beantwoord.  
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2.4 Automatic Emergency Braking (AEB) 
Auto’s die zijn uitgerust met AEB voeren automatisch een noodstop uit indien de bestuurder niet 
reageert op een voorliggend object waarmee men in botsing kan komen, bijvoorbeeld een 
voorligger die plotseling hard remt. Van de 1995 lesauto’s beschikten er 388 over AEB. Dit is 
19,4%. 
 
Rijschoolhouders zijn verdeeld over het nut van het geven van les in het gebruik van AEB (zie 
Afbeelding 2.13). Wellicht wordt het nut hiervan bij een deel van de rijschoolhouders niet zo 
ingezien, omdat men van AEB niets merkt bij normale verkeersdeelname. Het systeem treedt 
immers alleen in werking in noodsituaties. 
 

 
Afbeelding 2.13 Nut van het geven van les in het rijden met AEB (beantwoord door 94,4% van de rijschoolhouders) 
 
Volgens de meeste rijschoolhouders waarbij in minimaal één lesauto over AEB alert zit, staat AEB 
altijd aan op het rijexamen. Afbeelding 2.14 geeft de percentages weer. Meestal is dit systeem 
ook niet af te zetten. 
 

 

Afbeelding 2.14 Mate waarin AEB aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 13% van de rijschoolhouders) 
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Bij veruit de meeste rijschoolhouders die over minimaal één lesauto met AEB, staat AEB om 
dezelfde reden ook aan tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.15). 
 

 
Afbeelding 2.15 Mate waarin AEB aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 13% van de rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders die over minimaal één auto met AEB beschikken geeft 36% aan nooit les 
te geven in het gebruik ervan (zie Afbeelding 2.16). 
 

 
Afbeelding 2.16 Mate waarin lesgegeven wordt in het rijden met AEB (beantwoord door 24,2% van de rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over AEB beschikt, zegt 4,3% gepland 
theorieles te geven in het gebruik van AEB, 23,7% zegt dat gepland te doen tijdens de 
praktijklessen en 44,7% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen. 23,7% van de 
rijschoolhouders met minimaal één auto met AEB heeft de vragen over de wijze waarop les 
gegeven wordt, niet beantwoord. Wellicht hebben zij de vraag niet beantwoord, omdat het om 
een noodsysteem gaat waarvan bij ‘gewone’ verkeersdeelname niets wordt gemerkt. 
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2.5 Adviserende Maximumsnelheidsassistentie 
In auto’s die over Adviserende Maximumsnelheidsassistentie beschikken is op het dashboard 
continu zichtbaar wat de maximumsnelheid is van de weg waarop men rijdt. Vaak wordt 
bestuurder gealarmeerd indien de maximumsnelheid overschrijdt. De auto ‘weet’ wat de 
maximumsnelheid is doordat de auto borden kan ‘lezen’ of doordat het navigatiesysteem over 
een accurate digitale kaart beschikt met snelheidslimieten. Van de 1995 lesauto’s beschikten er 
636 over Adviserende Maximumsnelheidsassistentie. Dit is 31,9%. 
 
Van alle rijschoolhouders vindt 43,6% het nuttig tot zeer nuttig om rijles te geven over 
Adviserende Maximumsnelheidsassistentie (zie Afbeelding 2.17).  
 

 
Afbeelding 2.17 Nut van het lesgeven in het gebruik van Adviserende Maximumsnelheidsassistentie (beantwoord door 

93,8% van de rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over Adviserende Maximumsnelheids-
assistentie beschikt, zegt ruim een derde dat deze voorziening niet aanstaat tijdens het rijexamen 
en zegt bijna een derde dat de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie altijd aanstaat tijdens 
het rijexamen. Afbeelding 2.18 geeft de percentages weer.  
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Afbeelding 2.18 Mate waarin de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord 

door 28% van de rijschoolhouders) 
 
Het beeld tijdens de rijlessen is nagenoeg gelijk. Bij een derde van de rijschoolhouders met 
minimaal één lesauto met Adviserende Maximumsnelheidsassistentie, staat dit systeem aan 
tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.19). 
 

 
Afbeelding 2.19 Mate waarin de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord 

door 28% van de rijschoolhouders) 
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Van de rijschoolhouders die over minimaal één auto met Adviserende Maximumsnelheids-
assistentie beschikken, geeft bijna een derde aan geen les te geven in het gebruik van dit systeem 
en bijna 20% zegt dit altijd te doen (zie Afbeelding 2.20). 
 

 
Afbeelding 2.20 Mate waarin les gegeven wordt in het gebruik van de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie 

(beantwoord door 35,5% van de rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Adviserende Maximumsnelheids-
assistentie beschikt, zegt 0,8% gepland theorieles te geven in het gebruik van dit systeem, 6,7% 
zegt dat gepland te doen tijdens de praktijklessen en 7,0% zegt dat ongepland te doen tijdens de 
praktijklessen. Veruit de meeste rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over 
Adviserende Maximumsnelheidsassistentie beschikt, hebben de vragen over de wijze waarop les 
gegeven wordt over dit systeem niet beantwoord. 

2.6 Intelligente Snelheidsbegrenzer (ISA) 
Een auto die beschikt over een Intelligente Snelheidsbegrenzer, ook wel Intelligent Speed 
Adapter (ISA) genoemd, weet niet alleen wat de snelheidslimiet is van de weg waarover men 
rijdt, maar zorgt er tevens voor dat men die snelheidslimiet niet overschrijdt. Vaak kan men die 
begrenzing nog wel ‘overrulen’ door bijvoorbeeld extra hard het gaspedaal in te trappen of door 
op een knop te drukken. Van de 1995 lesauto’s beschikten er 205 over een Intelligente 
Snelheidsbegrenzer. Dit is 10,3%. Hoewel het systeem al geruime tijd bestaat, brengen maar 
weinig autofabrikanten auto’s met Intelligente Snelheidsbegrenzing op de markt. Het percentage 
lesauto’s met een Intelligente Snelheidsbegrenzer is daarom hoog te noemen. Misschien hebben 
sommige rijschoolhouders ten onrechte een gewone snelheidsbegrenzer aangemerkt als een 
Intelligente Snelheidsbegrenzer. 
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 Veel rijschoolhouders hebben geen uitgesproken mening over het nut van het geven van les over 
het gebruik van Intelligente Snelheidsbegrenzing (zie Afbeelding 2.21). 
 

 
Afbeelding 2.21 Nut van het lesgeven in het gebruik van de Intelligente Snelheidsbegrenzer (beantwoord door 93% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over de Intelligente Snelheids-
begrenzer beschikt, staat dit systeem vrijwel nooit aan tijdens het rijexamen. Afbeelding 2.22 
geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.22 Mate waarin de Intelligente Snelheidsbegrenzer aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 11,1% 

van de rijschoolhouders) 
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Ook bij de meeste rijscholen met minimaal één lesauto met Intelligente Snelheidsbegrenzer staat 
dit systeem uit tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.23). 
 

 
Afbeelding 2.23 Mate waarin de Intelligente Snelheidsbegrenzer ingeschakeld staat tijdens de rijlessen (beantwoord door 

11,1% van de rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders die over minimaal één auto met Intelligente Snelheidsbegrenzing 
beschikken, geven de meesten geen les in het gebruik ervan (zie Afbeelding 2.24). 
 

 
Afbeelding 2.24 Mate waarin lesgegeven wordt in het rijden met de Intelligente Snelheidsbegrenzer (beantwoord door 

12% van de rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Intelligente Snelheidsbegrenzing 
beschikt, zegt 2,4% gepland theorieles te geven in het gebruik van dit systeem, 24,6% zegt dat 
gepland te doen tijdens de praktijklessen en 25,4% zegt dat ongepland te doen tijdens de 
praktijklessen. Bijna de helft van de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over 
Intelligente Snelheidsbegrenzing beschikt, heeft de vragen over de wijze van lesgeven niet 
beantwoord. 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  29 

2.7 Dodehoekverklikker 
Bij auto’s die over een Dodehoekverklikker beschikken, wordt in de linker en soms ook rechter 
buitenspiegel aangeven dat er zich een voertuig schuin linksachter of schuin rechtsachter 
bevindt. Soms wordt het niet aangegeven in de buitenspiegels, maar op de zijspijlen van de 
voorruit. Van de 1995 lesauto’s beschikten er naar opgave van de rijschoolhouders 226 over een 
Dodehoekverklikker. Dit is 11,3%. 
 
Veel rijschoolhouders vinden het nuttig om les te geven in het gebruik van Dodehoekverklikkers 
(zie Afbeelding 2.25). 
 

 
Afbeelding 2.25 Nut van het lesgeven in het omgaan met Dodehoekverklikkers (beantwoord door 92,5% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over een Dodehoekverklikker 
beschikt, staat de Dodehoekverklikker vrijwel altijd aan tijdens het rijexamen. Afbeelding 2.26 
geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.26 Mate waarin de Dodehoekverklikker aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 8,7% van de 

rijschoolhouders) 
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Bij de meeste rijscholen met minimaal één lesauto met een Dodehoekverklikker staat dit systeem 
ook altijd aan tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.27). 
 

 
Afbeelding 2.27 Mate waarin de Dodehoekverklikker aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 8,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders die over minimaal één auto met een Dodehoekverklikker beschikken, 
geven de meesten aan ook les te geven in het gebruik ervan (zie Afbeelding 2.28). 
 

 
Afbeelding 2.28 Mate waarin lesgegeven wordt in het omgaan met Dodehoekverklikkers (beantwoord door 13,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over een Dodehoekverklikker beschikt, zegt 
4,6% gepland theorieles te geven in het gebruik van dit systeem, 44,9% zegt dat gepland te doen 
tijdens de praktijklessen en 50,7% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen. 
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2.8 Lane Departure Warning 
Indien een auto over Lane Departure Warning beschikt, wordt de bestuurder gewaarschuwd 
wanneer men onbedoeld (dat wil zeggen zonder richting aan te geven) uit de rijstrook dreigt te 
geraken. Van de 1995 lesauto’s waren er naar opgave van de rijscholen 229 uitgerust met Lane 
Departure Warning. Dit is 11,5%. 
 
Er zijn meer rijschoolhouders die het nuttig vinden om les te geven in het gebruik van Lane 
Departure Warning dan die het niet nuttig vinden (zie Afbeelding 2.29). 
 

 
Afbeelding 2.29 Nut van het lesgeven in het rijden met Lane Departure Warning (beantwoord door 92,4% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over Lane Departure Warning beschikt, 
zijn er ongeveer evenveel die zeggen dat Lane Departure Warning aanstaat op het rijexamen als 
die zeggen dat Lane Departure Warning nooit aanstaat op het rijexamen. Afbeelding 2.30 geeft 
de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.30 Mate waarin Lane Departure Warning aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 15,7% van de 

rijschoolhouders) 
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Dit beeld is iets anders tijdens de rijlessen. Van de rijschoolhouders waarvan minimaal één 
lesauto over Lane Departure Warning beschikt, zijn er meer die zeggen dat Lane Departure 
Warning aanstaat tijdens de rijlessen dan die zeggen dat Lane Departure Warning nooit aanstaat 
tijdens de rijlessen. Afbeelding 2.31 geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.31 Mate waarin Lane Departure Warning aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 15,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over Lane Departure Warning beschikt, 
geeft 22,2% aan nooit les te geven in het gebruik ervan (zie Afbeelding 2.32). 
 

 
Afbeelding 2.32 Mate waarin lesgegeven wordt in het rijden met Lane Departure Warning (beantwoord door 16,3% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Lane Departure Warning beschikt, zegt 
3,5% gepland theorieles te geven in het gebruik van dit systeem, 40,9% zegt dat gepland te doen 
tijdens de praktijklessen en 50,9% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen. 4,7% van 
de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met Lane Departure Warning heeft de vragen over 
de wijze van lesgeven niet beantwoord. 
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2.9 Lane Keeping Assist 
Bij een auto die over Lane Keeping Assist beschikt, wordt de auto automatisch weer naar het 
midden van de rijbaan gestuurd in bestuurders van dat midden gaan afwijken, althans wanneer 
bestuurders geen richting hebben aangegeven. Van de 1995 lesauto’s waren er 120 uitgerust met 
Lane Keeping Assist. Dit is 6%. 
 
Rijschoolhouders zijn verdeeld over het nut om les te geven in het gebruik van Lane Keeping 
Assist (zie Afbeelding 2.33). 
 

 
Afbeelding 2.33 Nut van het lesgeven in het rijden met Lane Keeping Assist (beantwoord door 92% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van alle rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over Lane Keeping Assist beschikt zijn er 
meer rijschoolhouders die aangeven dat Lane Keeping Assist niet aanstaat tijdens het rijexamen 
dan rijschoolhouders aangeven dat Lane Keeping Assist wel aanstaat tijdens het rijexamen. 
Afbeelding 2.34 geeft de percentages weer. 
 

 
Afbeelding 2.34 Mate waarin Lane Keeping assist aanstaat op het rijexamen (beantwoord door 7,7% van de 

rijschoolhouders) 
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Tijdens de rijlessen staat Lane Keeping Assist echter wel vaker aan dan uit volgens de 
rijschoolhouders waarvan minimaal één lesauto over Lane Keeping Assist beschikt (zie 
Afbeelding 2.35). 
 

 
Afbeelding 2.35 Mate waarin Lane Keeping Assist aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 7,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Het geven van les in het gebruik van Lane Keeping Assist doen rijscholen die over minimaal één 
lesauto met dat systeem beschikken lang niet altijd (zie Afbeelding 2.36). 
 

 
Afbeelding 2.36 Mate waarin lesgegeven wordt in het rijden met Lane Keeping Assist (beantwoord door 7,9% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over Lane Keeping Assist beschikt, zegt 2,6% 
gepland theorieles te geven in het gebruik van dit systeem, 41,2% zegt dat gepland te doen 
tijdens de praktijklessen en 56,8% zegt dat ongepland te doen tijdens de praktijklessen.  
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2.10 Autopilot 
De naam Autopilot is enigszins misleidend. Het gaat om een combinatie van Adaptive Cruise 
Control en Lane Keeping Assist. Hoewel auto’s met een Autopilot zelfstandig kunnen rijden 
zonder dat de bestuurder zijn handen aan het stuur heeft en zijn voeten van de pedalen heeft, 
wordt van bestuurders in dergelijke auto’s verwacht dat ze hun handen aan het stuur houden en 
dat ze permanent blijven opletten. Van de 1995 lesauto’s beschikten er volgens opgave van de 
rijschoolhouders er 8 over een Autopilot. Dit is 0,5%. 
 
Rijschoolhouders vinden het geven van les in het gebruik van de Autopilot op dit moment vaak 
niet erg nuttig (zie Afbeelding 2.37). 
 

 
Afbeelding 2.37 Nut van het lesgeven in het rijden met een Autopilot (beantwoord door 91,8% van de rijschoolhouders) 
 
Van de paar rijschoolhouders die hebben aangegeven dat minimaal één van hun lesauto’s over 
een Autopilot beschikt, zeggen de meesten dat de Autopilot niet aanstaat tijdens het rijexamen 
(zie Afbeelding 2.38). 
 

 
Afbeelding 2.38 Mate waarin de Autopilot aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 0,7% van de rijschoolhouders) 
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Tijdens de rijlessen staat naar zeggen van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto die over 
de Autopilot-functie beschikt, de Autopilot echter wel met enige regelmaat aan (zie Afbeelding 
2.39). 
 

 
Afbeelding 2.39 Mate waarin de Autopilot aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 0,7% van de rijschoolhouders) 
 
Expliciet lesgeven in het gebruik van de Autopilot doen de enkele rijschoolhouders met minimaal 
één lesauto met die voorziening meestal wel (zie Afbeelding 2.40). 
 

 
Afbeelding 2.40 Mate waarin lesgegeven wordt in het gebruik van de Autopilot (beantwoord door 0,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één auto die over de Autopilot-functie beschikt, zegt 
50,0% dat gepland te doen tijdens de praktijklessen en zegt 50,0% zegt dat ongepland te doen 
tijdens de praktijklessen. Geen van de desbetreffende rijschoolhouders geeft theorieles in het 
gebruik van de Autopilot. 
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2.11 Vermoeidheidsdetectie 
Er zijn systemen die op basis van het rijgedrag en/of door observatie van de ogen kan 
constateren of de bestuurder vermoeid is en/of zijn of haar aandacht onvoldoende bij het 
verkeer heeft. Van de 1995 lesauto’s waarover door de rijschoolhouders gerapporteerd is, 
beschikken er 356 over Vermoeidheidsdetectie. Dit is 17,8%. 
 
Over het algemeen vinden rijschoolhouders het geven van les in het gebruik van de 
Vermoeidheidsdetectiefunctie nuttig (zie Afbeelding 2.41). 
 

 
Afbeelding 2.41 Nut van het geven van rijles in het rijden met Vermoeidheidsdetectie (beantwoord door 91,8% van de 

rijschoolhouders) 

 
Volgens de rijschoolhouders die over minimaal één lesauto met Vermoeidheidsdetectie 
beschikken, staat dit systeem vrijwel even vaak aan als niet aan tijdens het rijexamen (zie 
Afbeelding 2.42). Dit verdeelde antwoord zou te maken kunnen hebben met het feit dat 
sommige Vermoeidheidsdetectiesystemen niet aan- en uitschakelbaar zijn en altijd aanstaan en 
andere Vermoeidheidsdetectiesystemen wel aan- en uitgezet kunnen worden.  
 

 
Afbeelding 2.42 Mate waarin Vermoeidheidsdetectie aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 12,1% van de 

rijschoolhouders) 
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Tijdens de rijlessen staat het Vermoeidheidsdetectiesysteem wat vaker wel aan (zie Afbeelding 
2.43). 
 

 
Afbeelding 2.43 Mate waarin Vermoeidheidsdetectie aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 12,1% van de 

rijschoolhouders) 
 
Het geven van les in het gebruik van de Vermoeidheidsdetectiefunctie doen rijschoolhouders met 
minimaal één lesauto die over een dergelijke functie beschikt, naar eigen opgave relatief weinig 
(zie Afbeelding 2.44). 
 

 
Afbeelding 2.44 Mate waarin les gegeven wordt in het rijden met Vermoeidheidsdetectie (beantwoord door 21% van de 

rijschoolhouders) 
 
Voor zover er les wordt gegeven over Vermoeidheidsdetectiesystemen bij rijschoolhouders met 
minimaal één lesauto met een dergelijk systeem, gebeurt dit 4,1% gepland tijdens de theorielessen, 
11,8% gepland tijdens de rijlessen en 30,9% ongepland tijdens de rijlessen. Iets meer dan de helft 
van de desbetreffende rijschoolhouders heeft de vragen over de wijze van lesgeven niet 
beantwoord.  
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2.12 Parkeersensoren 
Parkeersensoren informeren over de afstand tot objecten, zoals andere geparkeerde auto’s of 
paaltjes, wanneer men de auto parkeert. Meestal gebeurt dit door piepgeluiden die harder en 
frequenter worden naarmate men het object dat zich zowel voor als achter kan bevinden, dichter 
wordt genaderd. Van de 1995 lesauto’s beschikten er volgen opgave van de rijschoolhouders 
1446 over Parkeersensoren. Dit is 72,5%. 
 
Het geven van les in het gebruik van Parkeersensoren vinden de rijschoolhouders voor het 
overgrote deel nuttig tot zeer nuttig (zie Afbeelding 2.45). 
 

 
Afbeelding 2.45 Nut van het geven van les in het gebruik van Parkeersensoren (beantwoord door 91,4% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders met minimaal één lesauto die over Parkeersensoren beschikt, staat 
deze functie vrijwel altijd aan op het rijexamen (zie Afbeelding 2.46). Deze functie is ook meestal 
niet aan of uit te schakelen en staat altijd aan. 
 

 
Afbeelding 2.46 Mate waarin Parkeersensoren aanstaan tijdens het rijexamen (beantwoord door 55,2% van de 

rijschoolhouders) 
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Tijdens de rijlessen staan de Parkeersensoren ook altijd aan, volgens opgave van de 
rijschoolhouders die over minimaal één lesauto met een dergelijk systeem beschikken (zie 
Afbeelding 2.47). 
 

 
Afbeelding 2.47 Mate waarin Parkeersensoren aanstaan tijdens de rijlessen (beantwoord door 55,2% van de 

rijschoolhouders) 
 
Les in het omgaan met Parkeersensoren wordt door de meeste rijscholen met minimaal één 
lesauto die over Parkeersensoren beschikt, vaak gegeven (zie Afbeelding 2.48). 
 

 
Afbeelding 2.48 Mate waarin les gegeven wordt in het gebruik van Parkeersensoren (beantwoord door 77,9% van de 

rijschoolhouders) 
 
2,3% van de rijscholen die minimaal over één lesauto met Parkeersensoren beschikt, besteedt 
tijdens de theorielessen aandacht in het gebruik ervan. 48.2% besteedt daar gepland aandacht 
aan tijdens de rijlessen en 49,5% doet dat ongepland tijdens de rijlessen.  
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2.13 Achteruitrijcamera 
Wanneer een auto over een Achteruitrijcamera beschikt, kan de bestuurder in een scherm op het 
dashboard zien wat de situatie direct achter de auto is bij het achteruitrijden. Vaak is de 
Achteruitrijcamera gekoppeld aan de Parkeersensoren. Van de 1995 lesauto’s beschikten er naar 
opgave van de rijschoolhouders 586 over een Achteruitrijcamera. Dit is 29,4%. 
 
Het geven van les in het gebruik van Achteruitrijcamera’s vinden rijschoolhouders overwegend 
nuttig (zie Afbeelding 2.49). 
 

 
Afbeelding 2.49 Nut van het geven van les in het gebruik van een Achteruitrijcamera (beantwoord door 91,1% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een Achteruitrijcamera staat de 
Achteruitrijcamera aan op het rijexamen (zie Afbeelding 2.50). 
 

 
Afbeelding 2.50 Mate waarin de Achteruitrijcamera aanstaat op het rijexamen (beantwoord door 17,9% van de 

rijschoolhouders) 
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Ook tijdens de rijlessen staat de Achteruitrijcamera ook vrijwel altijd aan (zie Afbeelding 2.51).  
 

 
Afbeelding 2.51 Mate waarin de Achteruitrijcamera aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 17,9% van de 

rijschoolhouders) 
 
Van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een Achteruitrijcamera zeggen veruit de 
meeste rijschoolhouders aandacht te besteden in het gebruik ervan tijdens de rijlessen (zie 
Afbeelding 2.52). 
 

 
Afbeelding 2.52 Mate waarin lesgegeven wordt in het gebruik van de Achteruitrijcamera (beantwoord door 38,2% van de 

rijschoolhouders) 
 
Wanneer rijschoolhouders met minimaal één lesauto met Achteruitrijcamera les geven in het 
gebruik ervan, dan doet 2,3% gepland tijdens de theorielessen, 45,3% doet dit gepland tijdens de 
rijlessen en 52,4% doet dit ongepland tijdens de rijlessen.  
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2.14 Cross Traffic Alert 
Cross Traffic Alert is een Achteruitrijcamera die gekoppeld is aan sensoren die bij het achteruit-
rijden kunnen ‘zien’ dat er verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s) van links of rechts nadert en de 
bestuurder daarvoor waarschuwen. Van de 1995 lesauto’s waren er volgens opgave van de 
rijschoolhouders 63 uitgerust met Cross Traffic Alert. Dit is 3,2%. 
 
Over het algemeen vinden rijschoolhouders het geven van les in het gebruik van Cross Traffic 
Alert nuttig noch onnuttig (zie Afbeelding 2.53). 
 

 
Afbeelding 2.53 Nut van het geven van les in het gebruik van Cross Traffic Alert (beantwoord door 90,7% van de 

rijschoolhouders) 
 
Volgens de rijschoolhouders die over minimaal één lesauto beschikken met Cross Traffic Alert 
staat dit systeem overwegend aan tijdens het rijexamen (zie Afbeelding 2.54). 
 

 
Afbeelding 2.54 Mate waarin Cross Traffic Alert aanstaat tijdens het rijexamen (beantwoord door 3,2% van de 

rijschoolhouders) 
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Volgens dezelfde rijschoolhouders staat dit systeem dat meestal niet uitgeschakeld kan worden, 
ook aan tijdens de rijlessen (zie Afbeelding 2.55). 
 

 
Afbeelding 2.55 Mate waarin Cross Traffic Alert aanstaat tijdens de rijlessen (beantwoord door 3,2% van de 

rijschoolhouders) 
 
Het geven van les in het gebruik van Cross Traffic Alert doen de enkele rijschoolhouders die over 
minimaal één lesauto met deze functie beschikken vaak (zie Afbeelding 2.56). 
 

 
Afbeelding 2.56 Mate waarin lesgegeven wordt in het gebruik van Cross Traffic Alert (beantwoord door 5,3% van de 

rijschoolhouders) 
  
Als er les wordt gegeven in het gebruik van Cross Traffic Alert dan gebeurt dit bijna niet gepland 
tijdens de theorielessen (3,0%), maar gebeurt dit wel regelmatig gepland tijdens de rijlessen 
(38,2%) en vaak ongepland tijdens de rijlessen (58,8%).  
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2.15 Belang van ADAS bij de aanschaf van een lesauto 
Aan het einde van de vragenlijst zijn aan alle rijschoolhouders enkele vragen gesteld over het 
belang van ADAS bij de aanschaf van een nieuwe lesauto. Van de rijschoolhouders zegt ruim 
driekwart specifiek te kijken naar ADAS en iets minder van een kwart niet (zie Afbeelding 2.57). 
 

 
Afbeelding 2.57 Wel of geen aandacht voor ADAS bij aanschaf van nieuwe lesauto 
 
Bijna 10% van de rijschoolhouders heeft de vraag over ADAS bij aanschaf van een lesauto niet 
beantwoord. 
 
Aan de rijschoolhouders die bij aanschaf van een nieuwe lesauto letten op ADAS is gevraagd voor 
welke van de rijtaakondersteunende systemen ze zouden kiezen indien geld geen rol speelt en 
wanneer geld wel een rol speelt. Men kon meerdere ADAS aanvinken. Afbeelding 2.58 geeft de 
percentages weer van de ADAS waarvoor men zou kiezen. 
 

 
Afbeelding 2.58 Geavanceerde rijtaakondersteunende systemen waarvoor rijschoolhouders kiezen bij aanschaf van een 

nieuwe lesauto wanneer geld wel een rol speelt en geld geen rol speelt 
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Ten slotte is aan de rijschoolhouders gevraagd om de factoren te rangordenen die voor hen van 
belang zijn bij de aanschaf van een nieuwe lesauto. De factoren waren geld, brandstofverbruik, 
merk, bouwjaar, kilometerstand, de ADAS die in de auto zit en de kleur van de auto. Indien een 
factor op de eerste plaats 1 punt oplevert, de tweede plaats een half punt, de derde plaats een 
derde punt, et cetera. De toegekende punten zijn vervolgens per factor opgeteld. Het totaal 
aantal punten van alle factoren bij elkaar opgeteld is vervolgens op 100% gesteld en daarna is het 
percentage per factor uitgerekend. Het blijkt geld de belangrijkste factor is bij de aanschaf van 
een nieuwe lesauto en dat de aanwezigheid van ADAS – op de kleur van de auto na – de minst 
belangrijke rol blijkt te spelen (zie Afbeelding 2.59). 
 

 
Afbeelding 2.59 Mate waarin een factor van belang is bij de aanschaf van een nieuwe lesauto 
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Onder elke afbeelding in dit hoofdstuk staat aangegeven welke percentage van de rijexaminatoren 
de vraag heeft beantwoord. Rijexaminatoren kunnen om hun moverende redenen een vraag niet 
hebben beantwoord of ze kunnen de vraag niet hebben gekregen. Ze hebben een vraag niet 
gekregen over het gebruik van een systeem indien ze hadden aangegeven geen ervaring hebben 
in het rijden met een bepaald systeem tijdens het rijexamen. Daarnaast is aan rijexaminatoren 
die aangegeven hebben dat ze wel ervaring hebben in het examineren met een bepaald, maar 
van mening zijn dat dit systeem geen invloed heeft op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat, 
geen vragen voorgelegd over het percentage van de kandidaten waarop het systeem invloed 
heeft.  

3.1 Weet de rijexaminator welke ADAS er in de auto zit? 
Als eerste is gevraagd aan de rijexaminatoren of ze aan het begin van de examenrit weten welke 
geavanceerde rijtaakondersteunende systemen in de auto aanwezig zijn. Afbeelding 3.1 geeft het 
resultaat weer. 
 

 
Afbeelding 3.1 Kennis omtrent de aanwezigheid van ADAS in de auto waarin het examen wordt afgelegd (beantwoord 

door 100% van de rijexaminatoren) 
 
Bijna 50% van de rijexaminatoren geeft dus aan vooraf aan een rit nooit of vrijwel nooit te weten 
welke ADAS er in de auto zit. 
 
Vervolgens is aan de examinatoren – met uitzondering van hen die het zeggen nooit te weten – 
gevraagd hoe zij zich op de hoogte stellen van de ADAS die in de examenauto aanwezig is. Vragen 
zij er expliciet naar? Vertelt de kandidaat dit aan de rijexaminator? Of weet de rijexaminator 

3 Rijexaminatoren 
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welke ADAS er in de auto zit op basis van zijn of haar kennis over automodellen? Afbeelding 3.2 
geeft de antwoorden weer op de vraag of men er vooraf expliciet naar vraagt aan de 
meerijdende rijinstructeur of kandidaat wat voor systemen in de auto aanwezig zijn. Uit de 
antwoorden blijkt dat deze expliciete vraag meestal achterwege blijft. 
 

 
Afbeelding 3.2 Mate waarin rijexaminatoren expliciet vragen naar de aanwezigheid van ADAS (beantwoord door 78,3% 

van de rijexaminatoren) 
 
Het zou kunnen dat zonder het te vragen de kandidaat de rijexaminator op de hoogte stelt van 
de ADAS die in de auto aanwezig is. Uit Afbeelding 3.3 kan afgeleid worden dat dit niet vaak 
voorkomt. 
 

 
Afbeelding 3.3 Mate waarin de kandidaat de examinator informeert over ADAS (beantwoord door 78,3% van de 

rijexaminatoren) 
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Het komt vaker voor dat de rijexaminator door zijn of haar kennis van de auto’s die op de markt 
zijn, weet welke ADAS er in de auto aanwezig zijn (zie Afbeelding 3.4). 
 

 
Afbeelding 3.4 Mate waarin de rijexaminator zelf al weet welke ADAS in de auto aanwezig zijn (beantwoord door 78,3% 

van de rijexaminatoren) 

3.2 Bewust toetsen op het rijden met ADAS tijdens de 
examenrit 
Sommige geavanceerde rijtaakondersteunende systemen staan altijd aan en zijn niet uit te 
zetten. Er zijn er echter ook die aan of uit te zetten zijn. Het zou kunnen dat rijexaminatoren 
vooraf aan de rit aan de kandidaat vragen om de aan- en uitschakelbare systemen uit te 
schakelen om er juist niet op te toetsen. Het kan ook zijn dat rijexaminatoren ernaar vragen om 
die systemen juist wel aan te schakelen gedurende een deel of gedurende de hele rit, om er juist 
wel op te toetsen. Uit de Afbeeldingen 3.5 en 3.6 blijkt dat rijexaminatoren nauwelijks vragen om 
ADAS juist aan of uit te schakelen. 
 

 
Afbeelding 3.5 De mate waarin de rijexaminator vraagt om ADAS aan te zetten direct voor of tijdens de examenrit 

(beantwoord door 100% van de rijexaminatoren) 
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Afbeelding 3.6 De mate waarin de rijexaminator aan de kandidaat vraagt on ADAS voor of tijdens de examenrit uit te 

zetten (beantwoord door 100% van de rijexaminatoren) 

3.3 Rijden met ADAS tijdens het praktijkexamen 
Per geavanceerd rijtaakondersteunend systeem is aan de rijexaminatoren gevraagd of ze wel 
eens mee hebben gemaakt dat dit bepaalde systeem aanstond tijdens de examenrit. Vervolgens 
is aan de rijexaminatoren die aangaven dat ze dit hadden meegemaakt, gevraagd naar hoe vaak 
dit voorkomt. Daarna is gevraagd aan de rijexaminatoren die wel eens mee hadden gemaakt dat 
het desbetreffende systeem aanstond tijdens de examenrit, of naar hun mening dit systeem 
invloed had op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat, de alertheid van de kandidaat en of het 
gebruik van het systeem verantwoord en veilig was. Dit kon men aangeven door aan te vinken op 
hoeveel procent van de kandidaten het desbetreffende systeem een effect had (0%, 25%, 50%, 
75%, 100%, Weet Niet). Indien examinatoren aan hadden gegeven dat naar hun mening het 
desbetreffende systeem invloed had op het rij- en kijkgedrag, is vervolgens meer specifiek 
gevraagd of de invloed op het kijkgedrag positief of negatief was en is ze gevraagd of het systeem 
de kandidaat mogelijk afleidde. Ook nu werd weer gevraagd naar het percentage van de 
kandidaten die met het systeem reden waarbij dit het geval was (0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 
Weet Niet). Ten slotte is weer aan alle rijexaminatoren per systeem gevraagd of zij van mening 
waren of voor het desbetreffende systeem de rijprocedure zou moeten worden aangepast.  
 
Bedacht moet worden dat, op enkele systemen na, ADAS niet vaak voorkomt in auto’s waarin het 
examen wordt afgelegd. Ook weten de examinatoren niet altijd van systemen die niet duidelijk 
zichtbaar zijn, of die systemen in de auto aanwezig zijn of niet. Dit heeft tot gevolg gehad dat bij 
een vrij groot aantal systemen de vragen op welk deel van de kandidaten het desbetreffende 
systeem op enigerlei wijze invloed had op het rij- en of kijkgedrag, door maar heel weinig 
examinatoren zijn beantwoord. On der elke figuur staat aangegeven welk percentage van de 
rijexaminatoren de vragen hebben beantwoord. Indien 4% of minder rijexaminatoren hebben 
geantwoord op de vragen naar het percentage kandidaten waarop het systeem op enigerlei wijze 
invloed heeft, zijn de antwoorden op die vragen niet opgenomen in deze rapportage. Dit is 
gedaan, omdat de resultaten geen robuust beeld geven van de werkelijkheid indien slechts een 
enkele rijexaminator geantwoord heeft. Het gevolg hiervan is dat de resultaten op deze detail-
vragen wel zijn weergegeven voor Cruise Control, Distance Alert, Adviserende Maximumsnelheids-
assistentie, Dodehoekverklikker, Lane Departure Warning, Parkeersensoren en Achteruitrij-
camera, maar niet voor Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB), 
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Intelligente Snelheidsbegrenzer, Lane Keeping Assist, Autopilot, Vermoedheidsdetectie en Cross 
Traffic Alert. 

3.3.1 Cruise Control 
79,2% van de rijexaminatoren geeft aan dat hij of zij het heeft meegemaakt dat Cruise Control 
werd gebruikt tijdens het rijexamen. Veruit de meeste rijexaminatoren vermelden daarbij dat 
Cruise Control slechts bij enkele rijexamens gebruikt wordt (zie Afbeelding 3.7). 
 

 
Afbeelding 3.7 Mate waarin examenritten voorkomen waarin Cruise Control gebruikt wordt (beantwoord door 76,8% van 

de rijexaminatoren) 
 
Bijna 40% van de rijexaminatoren vindt dat Cruise Control invloed heeft op het rij- en kijkgedrag 
van de kandidaat (zie Afbeelding 3.8). 
 

 
Afbeelding 3.8 Heeft Cruise Control invloed op het rij- en kijkgedrag? (beantwoord door 76,8% van de rijexaminatoren) 
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Aan alleen de rijexaminatoren die hebben aangegeven dat ze ervaring hebben met het 
examineren met Cruise Control én die hebben aangegeven dat Cruise Control het rij- en 
kijkgedrag beïnvloedt, is gevraagd welk deel van de kandidaten daardoor wordt beïnvloed, als 
eerste wat betreft alertheid. Onder elke figuur staat het percentage van de rijexaminatoren dat 
de vraag voorgelegd heeft gekregen. Volgens de rijexaminatoren blijven de meeste kandidaten 
alert tijdens het rijden met Cruise Control (zie Afbeelding 3.9). 
 

 
Afbeelding 3.9 Percentage van de kandidaten dat alert blijft opletten wanneer gereden wordt met Cruise Control 

(beantwoord door 30,1% van de rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren zijn van mening dat de paar kandidaten die Cruise Control gebruiken tijdens 
het rijexamen, Cruise Control meestal, maar zeker niet altijd, inschakelen op momenten dat dit 
veilig en verantwoord is (zie Afbeelding 3.10). 
 

 
Afbeelding 3.10 Percentage van de kandidaten dat Cruise Control op veilige momenten inschakelt (beantwoord door 

30,1% van de rijexaminatoren) 
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De rijexaminatoren zijn verdeeld over de omvang van de groep van kandidaten die ondersteuning 
ondervindt bij de uitoefening van de rijtaak indien gereden wordt met Cruise Control aan. De 
meeste rijexaminatoren zijn van mening dat Cruise Control aan ongeveer de helft van de 
kandidaten ondersteuning biedt (zie Afbeelding 3.11). 
 

 
Afbeelding 3.11 Het Percentage dat ondersteuning ondervindt van het rijden met Cruise Control (beantwoord door 30,1% 

van de rijexaminatoren) 
 
Veruit de meeste rijexaminatoren zijn van mening dat rijden met Cruise Control bij een klein deel 
van de kandidaten leidt tot een minder goed kijkgedrag (zie Afbeelding 3.12). 
 

 
Afbeelding 3.12 Het percentage van de kandidaten waarop Cruise Control een negatieve invloed heeft op het kijkgedrag 

(beantwoord door 30,1% van de rijexaminatoren) 
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Over het percentage kandidaten dat een beter kijkgedrag laat zien door Cruise Control zijn de 
rijexaminatoren sterk verdeeld (zie Afbeelding 3.13). 
 

 
Afbeelding 3.13 Het percentage van de kandidaten waarop Cruise Control een positieve invloed heeft op het kijkgedrag 

(beantwoord door 30,1% van de rijexaminatoren) 
 
Slechts een klein deel van de rijexaminatoren vindt dat een groot deel van de kandidaten wordt 
afgeleid door Cruise Control (zie Afbeelding 3.14). 
 

 
Afbeelding 3.14 Het percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door Cruise Control (beantwoord door 30,1% van de 

rijexaminatoren) 
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Aan alle rijexaminatoren is ten slotte gevraagd of zij vinden of Cruise Control om een aanpassing 
van de rijprocedure vraagt. Dat wil zeggen dat er een procedure dient te komen voor rijden met 
en rijden zonder Cruise Control. Een ruime meerderheid van de rijexaminatoren vindt dat wat 
betreft Cruise Control er geen aanpassing hoeft te komen van de rijprocedure (zie Afbeelding 
3.15). 
 

 
Afbeelding 3.15 Dient er een procedure voor rijden met Cruise Control in de rijprocedure komen? (beantwoord door 76,8% 

van de rijexaminatoren) 

3.3.2 Adaptive Cruise Control 
14,9% van de rijexaminatoren geeft aan het te hebben meegemaakt dat de auto Adaptive Cruise 
Control (ACC) had en dat dit systeem werd gebruikt tijdens het rijexamen. Daarbij geven alle 
rijexaminatoren die dit hebben meegemaakt aan dat het om slechts om enkele keren gaat. 
 
Over het effect van ACC op het rij- en kijkgedrag zijn de examinatoren die ervaring hebben met 
ACC tijdens het rijexamen verdeeld. De meerderheid geeft aan dat er geen effect is op het rij- en 
kijkgedrag, maar ook een substantieel deel zegt dat dit wel het geval is of meent het niet te 
weten (zie Afbeelding 3.16). 
 

 
Afbeelding 3.16 Beïnvloedt Adaptive Cruise Control het rij- en kijkgedrag? (beantwoord door 14% van de rijexaminatoren) 
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Doordat op het rijexamen rijden met ACC relatief weinig voorkomt én doordat de meeste 
rijexaminatoren van die paar examinatoren met ACC-ervaring menen dat ACC geen gevolgen 
heeft voor het rij- en kijkgedrag, zijn de vragen over de percentages van de kandidaten waarop 
ACC een bepaald effect heeft, niet opgenomen in dit rapport. 
 
Voor de meeste rijexaminatoren hoeft er in de rijprocedure geen procedure te worden 
opgenomen over het rijden met ACC (zie Afbeelding 3.17). 
 

 
Afbeelding 3.17 Dient er een procedure voor Adaptive Cruise Control in de rijprocedure te komen? (beantwoord door 14% 

van de rijexaminatoren) 

3.3.3 Distance Alert / Forward Collision Warning 
36,8% van de rijexaminatoren geeft aan dat ze minstens één rijexamen hebben uitgevoerd 
waarbij Distance Alert, een systeem dat waarschuwt wanneer de volgtijd tot de voorligger te kort 
wordt, aanstond. Dit systeem wordt ook wel Foward Collision Warning genoemd. Bijna 90% van 
de rijexaminatoren dat aangeeft met Distance Alert te hebben gereden tijdens het rijexamen dat 
het slechts om enkele rijexamens gaat. 
 
46,2% van de rijexaminatoren die ervaring hebben met Distance Alert tijdens het rijexamen geeft 
aan dat dit systeem geen invloed heeft op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat. Een aanzienlijk 
deel van deze rijexaminatoren (39,8%) geeft echter aan het niet te weten (zie Afbeelding 3.18). 
 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  57 

 
Afbeelding 3.18 Beïnvloedt Distance Alert het rij- en kijkgedrag? (beantwoord door 34,2% van de rijexaminatoren) 
 
Over welk deel van de kandidaten alert blijft indien met Distance Alert gereden wordt, zijn de 
rijexaminatoren sterk verdeeld en de grootste groep van rijexaminatoren geeft aan het niet te 
weten (zie Afbeelding 3.19). 
 

 
Afbeelding 3.19 Het percentage van de kandidaten dat alert op het verkeer blijft letten met Distance Alert (beantwoord 

door 4,8% van de rijexaminatoren) 
 
Indien Distance Alert in het voertuig zit, staat het meestal automatisch aan en de meeste 
rijexaminatoren geven dan ook aan niet te weten of kandidaten Distance Alert op de juiste 
momenten inschakelen of uitschakelen.  
 
De rijexaminatoren zijn zeer verdeeld over het aandeel kandidaten dat ondersteuning ervaart van 
Distance Alert tijdens het rijden. Ook geeft het overgrote deel van de rijexaminatoren aan niet te 
weten of Distance Alert op een positieve of negatieve manier het kijkgedrag beïnvloedt. De 
rijexaminatoren zijn ook zeer verdeeld over het aandeel kandidaten dat wordt afgeleid door 
Distance Alert. Ten slotte geeft het overgrote deel van de rijexaminatoren aan dat er geen aparte 
procedure voor het rijden met Distance Alert in de rijprocedure hoeft te worden opgenomen. 
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3.3.4 Automatic Emergency Braking (AEB) 
Een kwart van de rijexaminatoren geeft aan minimaal één keer examinator te zijn geweest in een 
auto die over AEB beschikte. Bijna 90% van de rijexaminatoren die hebben aangegeven minimaal 
één keer examinator te zijn geweest in een auto met AEB, geeft aan dat het slechts om enkele 
rijexamens gaat. Volgens het grootste deel van de rijexaminatoren heeft AEB geen invloed heeft 
op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat en een kwart geeft aan dit niet te weten (zie 
Afbeelding 3.20). 
 

 
Afbeelding 3.20 Beïnvloedt AEB het rij- en kijkgedrag van de kandidaat? (beantwoord door 23,5% van de rijexaminatoren) 
 
De vragen over het deel van de kandidaten waarop de aanwezigheid van AEB tijdens het 
rijexamen van invloed is, zijn slechts beantwoord door vier rijexaminatoren. Daarvan hebben 
twee rijexaminatoren bij al deze vragen consequent ‘ik weet het niet’ als antwoord gegeven. De 
antwoorden van twee rijexaminatoren zijn onvoldoende om een representatief beeld te krijgen 
over het deel van de kandidaten dat in hun gedrag op enigerlei wijze beïnvloed wordt door de 
aanwezigheid van AEB. De antwoorden op de vragen zijn dan ook niet opgenomen in deze 
rapportage. De vraag of het nodig is om de rijprocedure aan te passen met betrekking tot AEB is 
weer wel door voldoende rijexaminatoren beantwoord. Afbeelding 3.21 geeft het resultaat weer 
van de antwoorden op de vraag over de noodzaak van aanpassing van de rijprocedure. 
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Afbeelding 3.21 Dient er een procedure voor rijden met AEB in de rijprocedure te komen? (beantwoord door 23,5% van de 

rijexaminatoren) 
 
Zoals te zien is, vindt een ruime meerderheid van de rijexaminatoren het niet nodig om een 
speciale procedure voor rijden met AEB in de rijprocedure op te nemen. 

3.3.5 Adviserende Maximumsnelheidsassistentie 
74,7% van de rijexaminatoren heeft aangegeven wel eens een rijexamen te hebben afgenomen 
terwijl in de auto op een display werd aangegeven wat de maximumsnelheid was van de weg 
waarop men reed en er gewaarschuwd werd als die maximumsnelheid werd overschreden. Van 
deze rijexaminatoren zegt de grootste gedeelte dat het om enkele rijexamens gaat. Een kwart 
van deze rijexaminatoren zegt echter dat het ongeveer bij een kwart van de rijexamens voorkomt 
(zie Afbeelding 3.22). Waarschijnlijk gaat het dan om de maximumsnelheden die op de digitale 
kaart van het navigatiesysteem zijn en niet om systemen waarbij een digitale camera in de auto 
de maximumsnelheid ‘leest’ die op de borden langs de kant van de weg staan. 
 

 
Afbeelding 3.22 Mate waarin afgereden wordt met de Adviserende Maximumsnelleheidsassistentie aan (beantwoord door 

69.5% van de rijexaminatoren) 
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Over de invloed op het rij- en kijkgedrag van de Adviserende Maximumsnelheidsassistent zijn de 
rijexaminatoren sterk verdeeld. Ongeveer 40% meent dat de Adviserende Maximumsnelheids-
assistent het gedrag van de kandidaat wel beïnvloedt en ongeveer 40% meent van niet. Bijna 20% 
geeft aan het niet te weten (zie Afbeelding 3.23). 
 

 
Afbeelding 3.23 Beïnvloedt de Adviserende Maximumssnelheidsassistentie het rij- en kijkgedrag van de kandidaat? 

(beantwoord door 69,5% van de rijexaminatoren) 
 
De meeste rijexaminatoren met ervaring in het examineren met Adviserende Maximum-
snelheidsassistentie zijn van mening dat door dit systeem een deel van de kandidaten minder 
goed blijft opletten op het verkeer (zie Afbeelding 3.24). 
 

 
Afbeelding 3.24 Percentage dat alert op het verkeer blijft letten bij met Adviserende Maximumsnelheidsassistentie 

(beantwoord door 28,3% van de rijexaminatoren) 
 
Op de vraag over het op verantwoorde wijze inschakelen van het systemen hebben veruit de 
meeste rijexaminatoren geantwoord dat dit niet van toepassing is. Waarschijnlijk staat dit 
systeem altijd onder het rijden aan. 
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Lang niet alle rijexaminatoren zijn van mening dat de Adviserende Maximumsnelheidsassisstent 
alle kandidaten ondersteunt bij de uitoefening van de rijtaak. Een derde van de rijexaminatoren 
meent dat 75% van de kandidaten ondersteuning ondervindt bij het rijden met dit systeem (zie 
Afbeelding 3.25). 
 

 
Afbeelding 3.25 Percentage van de kandidaten dat ondersteuning vindt bij het rijden met Adviserende 

Maximumsnelheidsassistentie (beantwoord door 28,3% van de rijexaminatoren) 
 
Over het percentage van de kandidaten waarop de Adviserende Maximumsnelheidsassistent een 
negatieve invloed heeft op het kijkgedrag zijn de rijexaminatoren sterk verdeeld (zie 
Afbeelding 3.26). 
 

 
Afbeelding 3.26 Percentage van de kandidaten waarop de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie een negatieve 

invloed heeft op het kijkgedrag (beantwoord door 28,3% van de rijexaminatoren) 
 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  62 

Die verdeeldheid is er ook bij de rijexaminatoren als het gaat om het deel van de kandidaten 
waarop de Adviserende Maximumsnelheidsassistent een positieve invloed heeft op het 
kijkgedrag (zie Afbeelding 3.27). 
 

 
Afbeelding 3.27 Percentage van de kandidaten waarop de Adviserende Maximumsnelheidsassistent een positieve invloed 

heeft op het kijkgedrag (beantwoord door 28,3% van de rijexaminatoren) 
 
Een kwart van de rijexaminatoren vindt dat de Adviserende Maximumsnelheidsassistent geen 
enkele kandidaat afleidt. De overige rijexaminatoren vinden dat toch wel een deel van de 
kandidaten door dit systeem wordt afgeleid of geven aan het niet te weten (zie Afbeelding 3.28). 
 

 
Afbeelding 3.28 Percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie 

(beantwoord door 28,3% van de rijexaminatoren) 
 
Een ruime meerderheid van de rijexaminatoren vindt dat de rijprocedure geen procedure hoeft 
te bevatten voor het rijden met Adviserende Maximumsnelheidsassistentie. (zie Afbeelding 3.29). 
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Afbeelding 3.29 Dient de rijprocedure te worden aangepast voor het rijden met Adviserende 

Maximumsnelheidsassistentie? (beantwoord door 69,5% van de rijexaminatoren) 

3.3.6 Intelligente Snelheidsbegrenzer 
Maar weinig rijexaminatoren (3,3% van de rijexaminatoren) hebben aangegeven dat ze het 
minimaal één keer hebben meegemaakt dat tijdens het rijexamen er in de auto een Intelligente 
Snelheidsbegrenzer zat die aanstond. Doordat zo weinig rijexaminatoren ervaring met dit 
systeem hebben en omdat maar één examinator de vragen heeft beantwoord over het gedeelte 
van de kandidaten waarop dit systeem invloed heeft op het rijgedrag, zijn de afbeeldingen met 
de resultaten op de vragen hierover niet opgenomen in deze rapportage. 

3.3.7 Dodehoekverklikker 
87,4% van de rijexaminatoren heeft aangegeven wel eens een rijexamen te hebben afgenomen 
in een auto met een Dodehoekverklikker. Afbeelding 3.30 geeft weer bij hoeveel van de 
examenritten dat volgens hen het geval is. 
 

 
Afbeelding 3.30 Deel van de rijexamens waarin gereden wordt met een Dodehoekverklikker (beantwoord door 80,5% van 

de rijexaminatoren) 
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Ruim de helft van de rijexaminatoren vindt dat de aanwezigheid van de Dodehoekverklikker niet 
van invloed is op het rij- en kijkgedrag, maar bijna één op de drie meent dat dit wel zo is (zie 
Afbeelding 3.31). 
 

 
Afbeelding 3.31 Beïnvloedt het rijden met een Dodehoekverklikker het rij- en kijkgedrag van kandidaten? (beantwoord 

door 80,5% van de rijexaminatoren) 
 
Over het deel van de kandidaten dat bij de aanwezigheid van een Dodehoekverklikker alert op 
het verkeer blijft letten zijn de rijexaminatoren verdeeld (zie Afbeelding 3.32). 
 

 
Afbeelding 3.32 Percentage van de kandidaten dat alert op het verkeer blijft letten wanneer gereden wordt met een 

Dodehoekverklikker (beantwoord door 25% van de rijexaminatoren) 
 
Op de vraag welk deel van de kandidaten de Dodehoekverklikker op de juiste momenten 
inschakelt hebben veruit de meeste rijexaminatoren geantwoord dat dit niet van toepassing 
doordat de Dodehoekverklikker altijd aanstaat.  
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De grootste groep van rijexaminatoren vindt dat de Dodehoekverklikker bij de helft van de 
kandidaten die daarmee afrijden, ondersteuning biedt. Een substantieel deel van de 
rijexaminatoren vindt echter dat de Dodehoekverklikker geen of maar bij een klein deel van de 
kandidaten ondersteuning biedt (zie Afbeelding 3.33). 
 

 
Afbeelding 3.33 Percentage van de kandidaten dat ondersteuning bij de rijtaak ondervindt bij het rijden met een 

Dodehoekverklikker (beantwoord door 25% van de rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren wisselen sterk van mening over het deel van de kandidaten waarop de 
Dodehoekverklikker een negatief effect heeft op het kijkgedrag (zie Afbeelding 3.34). 
 

 
Afbeelding 3.34 Percentage van de kandidaten dat negatief beïnvloed wordt in het kijkgedrag door de Dodehoekverklikker 

(beantwoord door 25% van de rijexaminatoren) 
 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  66 

Over het deel van de kandidaten waarbij de Dodehoekverklikker juist een positief effect heeft op 
het kijkgedrag, zijn de rijexaminatoren eveneens sterk verdeeld (zie Afbeelding 3.35). 
 

 
Afbeelding 3.35 Percentage van de kandidaten dat positief beïnvloed wordt in het kijkgedrag door de Dodehoekverklikker 

(beantwoord door 25% van de rijexaminatoren) 
 
De meeste rijexaminatoren zijn van mening dat de Dodehoekverklikker slechts een klein deel van 
de kandidaten afleidt. Bijna 30% geeft echter aan hiervan geen inschatting te kunnen maken (zie 
Afbeelding 3.36). 
 

 
Afbeelding 3.36 Percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door de Dodehoekverklikker (beantwoord door 25% van 

de rijexaminatoren) 
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Een ruime meerderheid van de rijexaminatoren is van mening dat er geen aparte procedure in de 
rijprocedure hoeft opgenomen te worden voor het rijden met een Dodehoekverklikker (zie 
Afbeelding 3.37). 
 

 
Afbeelding 3.37 Dient er een procedure voor het rijden met de Dodehoekverklikker in de rijprocedure te komen? 

(beantwoord door 80,5% van de rijexaminatoren) 

3.3.8 Lane Departure Warning 
40,5% van de rijexaminatoren geeft aan ten minste één keer rijexaminator te zijn geweest in een 
auto waarin Lane Departure Warning aanstond. De examinatoren zijn overwegend van mening 
dat Lane Departure Warning slechts bij enkele examens aanwezig is en aanstaat (zie 
Afbeelding 3.38). 
 

 
Afbeelding 3.38 Deel van de rijexamens waarin (deels) gereden wordt met Lane Departure Warning (beantwoord door 

36,7% van de rijexaminatoren) 
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Volgens iets meer dan de helft van de examinatoren met Lane Departure Warning-ervaring 
tijdens het rijexamen, heeft dit systeem geen invloed op het rij- en/of kijkgedrag van de 
kandidaat. Iets meer dan één op de vijf van deze rijexaminatoren vindt echter van wel (zie 
Afbeelding 3.39). 
 

 
Afbeelding 3.39 Beïnvloedt het rijden met Lane Departure Warning het rij- en kijkgedrag van kandidaten? (beantwoord 

door 36,7% van de rijexaminatoren) 
 
Een op de drie rijexaminatoren die ervaring hebben met Lane Departure Warning tijdens het 
rijexamen, meent dat slechts 25% van de kandidaten goed op het verkeer blijft letten als Lane 
Departure Warning aanstaat (zie Afbeelding 3.40). 
 

 
Afbeelding 3.40 Percentage van de kandidaten dat alert op het verkeer blijft letten indien Lane Departure Warning 

aanstaat (beantwoord door 7,7% van de rijexaminatoren) 
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De meeste rijexaminatoren die ervaring hebben in het examineren met Lane Departure Warning 
geven aan niet te weten of de kandidaten de functie op veilige en verantwoorde momenten 
inschakelen. Bijna 40% geeft aan dat geen van de kandidaten het inschakelen op een veilige en 
verantwoorde wijze doet (zie Afbeelding 3.41). 
 

 
Afbeelding 3.41 Percentage van de kandidaten die Lane Departure Warning inschakelt op momenten dat dit veilig en 

verantwoord is (beantwoord door 7,7% van de rijexaminatoren) 
 
Over het gedeelte van de kandidaten dat ondersteuning vindt bij de uitoefening van de rijtaak 
indien Lane Departure Warning aanstaat, zijn de rijexaminatoren sterk verdeeld. Een derde van 
de rijexaminatoren met ervaring in het examineren met Lane Departure Warning vindt dat alle 
kandidaten ondersteuning ondervinden bij de uitoefening van de rijtaak (zie Afbeelding 3.42). 
 

 
Afbeelding 3.42 Percentage van de kandidaten waarbij het rijden met Lane Departure Warning ondersteuning biedt bij de 

uitoefening van de rijtaak (beantwoord door 7,7% van de rijexaminatoren) 
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38,1% van de rijexaminatoren vindt dat bij geen enkele kandidaat het kijkgedrag negatief 
beïnvloed wordt door Lane Departure Warning en een derde van de rijexaminatoren meent dat 
bij de helft van de kandidaten Lane Departure Warning een negatieve invloed heeft op het 
kijkgedrag (zie Afbeelding 3.43). 
 

 
Afbeelding 3.43 Percentage van de kandidaten waarbij Lane Departure Warning een negatieve invloed heeft op het 

kijkgedrag (beantwoord door 7,7% van de rijexaminatoren)) 
 
Over het gedeelte van de kandidaten waarbij Lane Departure Warning een positieve invloed 
heeft op het kijkgedrag, zijn de rijexaminatoren verdeeld (zie Afbeelding 3.44). 
 

 
Afbeelding 3.44 Percentage van de kandidaten waarbij Lane Departure Warning een positieve invloed heeft op het 

kijkgedrag (beantwoord door 7,7% van de rijexaminatoren) 
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Een derde van de rijexaminatoren die ervaring hebben in het examineren met Lane Departure 
Warning meent dat de helft van de kandidaten wordt afgeleid door dit systeem (zie 
Afbeelding 3.45). 
 

 
Afbeelding 3.45 Percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door Lane Departure Warning (beantwoord door 7,7% 

van de rijexaminatoren) 
 
Voor 70% van de rijexaminatoren met ervaring in het examineren met Lane Departure Warning 
hoeft in de rijprocedure geen aparte procedure worden opgenomen voor het rijden met dit 
systeem (zie Afbeelding 3.46). 
 

 
Afbeelding 3.46 Dient er een procedure in de rijprocedure te komen voor het rijden met Lane Departure Warning? 

(beantwoord door 36,7% van de rijexaminatoren) 
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3.3.9 Lane Keeping Assist 
14,4% van de rijexaminatoren heeft aangegeven minimaal één keer geëxamineerd te hebben in 
een auto waarin Lane Keeping Assist zat waarbij dit systeem aanstond. Al deze examinatoren 
hebben aangegeven dat het slechts om enkele rijexamens gaat. 
 
Bijna de helft van de rijexaminatoren die ervaring hebben met Lane Keeping Assist tijdens het 
examineren meent dat dit systeem geen invloed heeft op het rij- en kijkgedrag. Daarentegen 
meent bijna een kwart dat dit wel zo is en geeft ruim een kwart aan het niet te weten (zie 
Afbeelding 3.47). 
 

 
Afbeelding 3.47 Beïnvloedt Lane Keeping Assist het rij- en kijkgedrag van kandidaten? (beantwoord door 12,9% van de 

rijexaminatoren) 
 
De vragen over het gedeelte van de kandidaten waarop het rij- en kijkgedrag invloed heeft, zijn 
door slechts acht rijexaminatoren beantwoord. Dit zijn er te weinig voor een robuust beeld en 
deze afbeeldingen zijn derhalve niet opgenomen in deze rapportage. De meeste rijexaminatoren 
met ervaring in het examineren met Lane Keeping Assist menen dat er geen aparte procedure in 
het rijden met dit systeem in de rijprocedure hoeft te worden opgenomen (zie Afbeelding 3.48). 
 

 
Afbeelding 3.48 Dient er een procedure voor het rijden met Lane Keeping Assist in de rijprocedure te komen? (beantwoord 

door 12,9% van de rijexaminatoren) 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  73 

3.3.10 Autopilot 
Bij de functie ‘Autopilot’ zijn de functies Lane Keeping Assist en Adaptive Cruise Control 
gekoppeld. Hierdoor kan de auto zichzelf op autosnelwegen min of meer zichzelf sturen. Wel 
moet bij de bestaande systemen de bestuurder nog continu blijven opletten en zijn of haar 
handen aan het stuur houden. Slechts drie rijexaminatoren (1,1% van de rijexaminatoren) 
hebben aangegeven dat ze ervaring hebben in het examineren in een auto met Autopilot en 
waarin dit systeem aanstond. Twee van de drie rijexaminatoren geven aan niet te weten of het 
rij- en kijkgedrag door de Autopilot wordt beïnvloed en één rijexaminator geeft aan dat de 
Autopilot het rij- en kijkgedrag niet verandert. 
 
De vragen over op welk deel van de kandidaten de Autopilot invloed heeft op het rij- en 
kijkgedrag, zijn door geen van de rijexaminatoren beantwoord. Twee rijexaminatoren geven aan 
niet te weten of de rijprocedure dient te worden aangepast voor rijden met een Autopilot en één 
rijexaminator vindt dat dit wel dient te gebeuren.  

3.3.11 Vermoeidheidsdetectie 
17% van de rijexaminatoren heeft aangegeven minimaal één rijexamen te hebben afgenomen in 
een auto waarin gemeten werd of de bestuurder vermoeid aan het worden was en bij kenmerken 
van vermoeidheid de bestuurder daarvoor waarschuwde.  
 
Veruit de meeste rijexaminatoren met ervaring in het examineren met een auto die over 
Vermoeidheidsdetectie beschikt, gaven aan dat dit slechts bij enkele examens het geval was 
geweest (zie Afbeelding 3.49). 
 

 
Afbeelding 3.49 Deel van de rijexamens waarin tijdens de examenrit op enig moment Vermoeidheidsdetectie aanstaat 

(beantwoord door 14,7% van de rijexaminatoren) 
 
Volgens 95% van de rijexaminatoren met ervaring in het examineren met Vermoeidheidsdetectie 
heeft Vermoeidheidsdetectie geen gevolgen voor het rij- en kijkgedrag van de kandidaat en geeft 
5% aan het niet te weten (zie Afbeelding 3.50). Geen van de rijexaminatoren heeft dan ook de 
vragen beantwoord over bij welk deel van de kandidaten Vermoeidheidsdetectie een effect heeft 
op het rij- en kijkgedrag. 
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Afbeelding 3.50 Beïnvloedt Vermoeidheidsdetectie het rij- en kijkgedrag van kandidaten? (beantwoord door 14,7% van de 

rijexaminatoren) 
 
Het overgrote deel van de rijexaminatoren met ervaring in het examineren met Vermoeidheids-
detectie vindt dat er geen aparte procedure voor het rijden met Vermoeidheidsdetectie in de 
rijprocedure hoeft te worden opgenomen (zie Afbeelding 3.51). 
 

 
Afbeelding 3.51 Dient er in de rijprocedure een procedure voor het rijden met Vermoeidheidsdetectie te komen? 

(beantwoord door 14,7% van de rijexaminatoren) 
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3.3.12 Parkeersensoren 
Bijna alle rijexaminatoren (97% ervan) hebben aangegeven wel eens te hebben geëxamineerd in 
een auto met Parkeersensoren en dat die Parkeersensoren aanstonden tijdens het 
praktijkexamen.  In tegenstelling tot vrijwel alle andere ADAS wordt in het merendeel van de 
rijexamens gereden met Parkeersensoren die aanstaan (zie Afbeelding 3.52). 
 

 
Afbeelding 3.52 Deel van de rijexamens waarin Parkeersensoren aanstaan (beantwoord door 89,3% van de 

rijexaminatoren) 
 
Volgens een ruime meerderheid van de rijexaminatoren zijn Parkeersensoren van invloed op het 
rij- en kijkgedrag van de kandidaat (zie Afbeelding 3.53). 
 

 
Afbeelding 3.53 Beïnvloeden Parkeersensoren het rij- en kijkgedrag? (beantwoord door 89,3% van de rijexaminatoren) 
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De meeste rijexaminatoren zijn van mening dat er redelijk veel kandidaten zijn die minder alert 
zijn indien Parkeersensoren aanwezig zijn en aanstaan (zie Afbeelding 3.54). 
 

 
Afbeelding 3.54 Percentage kandidaten dat alert op het verkeer blijft letten bij het parkeren met Parkeersensoren 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren geven aan dat of 0% van de kandidaten Parkeersensoren op het juiste 
moment inschakelt óf ze geven aan het niet te weten of dat dit niet van toepassing is (zie 
Afbeelding 3.5). Vermoedelijk staan Parkeersensoren altijd automatisch aan. Hierdoor zijn de 
antwoorden op deze vraag niet relevant. 
 

 
Afbeelding 3.55 Percentage dat Parkeersensoren inschakelt op momenten dat dit veilig en verantwoord is (beantwoord 

door 61,8% van de rijexaminatoren) 
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De meeste rijexaminatoren zijn van mening dat Parkeersensoren een groot deel van de 
kandidaten helpen bij de uitvoering van de rijtaak (zie Afbeelding 3.56). 
 

 
Afbeelding 3.56 Percentage van de kandidaten dat steun ondervindt bij het parkeren met behulp van Parkeersensoren 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
 
Een aanzienlijk deel van de rijexaminatoren is echter ook van mening dat er nogal wat 
kandidaten zijn waarop Parkeersensoren een negatief effect hebben op het kijkgedrag (zie 
Afbeelding 3.57). 
 

 
Afbeelding 3.57 Percentage van de kandidaten waarop Parkeersensoren een negatieve invloed heeft op het kijkgedrag 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
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Over het gedeelte van de kandidaten waarbij Parkeersensoren juist helpen bij het kijkgedrag, zijn 
de rijexaminatoren sterk verdeeld (zie Afbeelding 3.58). 
 

 
Afbeelding 3.58 Percentage van de kandidaten waarop Parkeersensoren een positieve invloed heeft op het kijkgedrag 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
 
Een derde van de rijexaminatoren denkt dat ongeveer een kwart van de kandidaten wordt 
afgeleid door Parkeersensoren (zie Afbeelding 3.59). 
 

 
Afbeelding 3.59 Percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door Parkeersensoren (beantwoord door 61,8% van de 

rijexaminatoren) 
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72,4% van de rijexaminatoren vindt dat er geen aparte procedure in de rijprocedure hoeft te 
worden opgenomen over het rijden met Parkeersensoren. 21,4% vindt echter van wel (zie 
Afbeelding 3.60). 
 

 
Afbeelding 3.60 Dient er een procedure voor het rijden met Parkeersensoren in de rijprocedure te komen? (beantwoord 

door 89,3% van de rijexaminatoren) 

3.3.13 Achteruitrijcamera 
Alle rijexaminatoren hebben aangegeven wel eens rijexamen te hebben afgenomen in een auto 
die voorzien was van een Achteruitrijcamera. Een Achteruitrijcamera is echter niet in alle auto’s 
aanwezig waarin rijexamen wordt afgelegd (zie Afbeelding 3.61). 
 

 
Afbeelding 3.61 Percentage van de rijexaminatoren dat vindt dat een bepaald deel van de rijexamens gereden wordt in 

een Auto waarin een Achteruitrijcamera zit (beantwoord door 91,5% van de rijexaminatoren) 
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Volgens een ruime meerderheid van de rijexaminatoren heeft de aanwezigheid van een 
Achteruitrijcamera invloed op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat (zie Afbeelding 3.62) 
 

 
Afbeelding 3.62 Beïnvloedt een Achteruitrijcamera het rij- en kijkgedrag van kandidaten? (beantwoord door 91,5% van de 

rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren zijn het er over eens dat door de aanwezigheid van een Achteruitrijcamera 
een deel van de kandidaten minder goed oplet op het verkeer. Over welk deel daarvan 
verschillen ze echter van mening (zie Afbeelding 3.63). 
 

 
Afbeelding 3.63 Percentage van de kandidaten dat alert blijft opletten indien een Achteruitrijcamera aanwezig is 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
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De rijexaminatoren zijn van mening dat ofwel 0% van de kandidaten de Achteruitrijcamera niet 
op het juiste moment aanzet ofwel ze geven aan dat ze het niet weten of dat het niet van 
toepassing is (zie Afbeelding 3.64). Vermoedelijk is het laatste het geval en is het een systeem dat 
altijd aanstaat en niet aan of uit te zetten is. 
 

 
Afbeelding 3.64 Percentage van de kandidaten dat de Achteruitrijcamera op een veilig en verantwoord moment inschakelt 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
 
Over het percentage van de kandidaten dat ondersteuning ervaart van de Achteruitrijcamera zijn 
de rijexaminatoren verdeeld. Een derde van de rijexaminatoren is van mening dat de helft van de 
kandidaten ondersteuning van de Achteruitrijcamera ondervindt bij de uitoefening van de rijtaak 
(zie Afbeelding 3.65). 
 

 
Afbeelding 3.65 Percentage van de kandidaten dat ondersteuning ondervindt van de Achteruitrijcamera wanneer deze 

aanstaat (beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
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Veruit de meeste rijexaminatoren zijn van mening dat de Achteruitrijcamera een negatief effect 
heeft op een deel van de kandidaten. Over hoe groot dat deel is verschillen ze van mening )zie 
Afbeelding 3.66). 
 

 
Afbeelding 3.66 Percentage van de kandidaten waarop de Achteruitrijcamera een negatieve invloed heeft op het 

kijkgedrag (beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
 
Ook over het gedeelte van de kandidaten dat juist ondersteuning ondervindt door een 
Achteruitrijcamera bij het kijken, zijn de rijexaminatoren verdeeld. De meeste rijexaminatoren 
vinden echter wel dat het gedeelte van de kandidaten dat positieve ondersteuning ondervindt 
relatief klein is (zie Afbeelding 3.67) 
 

 
Afbeelding 3.67 Percentage van de kandidaten waarop de Achteruitrijcamera een positieve invloed heeft op het kijkgedrag 

(beantwoord door 61,8% van de rijexaminatoren) 
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De meeste rijexaminatoren menen dat de Achteruitrijcamera de kandidaat afleidt, maar over het 
deel van de kandidaten dat wordt afgeleid verschillen ze van mening (zie Afbeelding 3.68). 
 

 
Afbeelding 3.68 Percentage van de kandidaten dat wordt afgeleid door de Achteruitrijcamera (beantwoord door 61,8% 

van de rijexaminatoren) 
 
Ruim een kwart van de rijexaminatoren vindt dat er een aparte procedure voor het rijden met 
een Achteruitrijcamera dient te worden opgenomen in de rijprocedure. Ruim meer dan de helft 
vindt echter van niet (zie Afbeelding 3.69). 
 

 
Afbeelding 3.69 Dient er een procedure voor het rijden met een Achteruitrijcamera in de rijprocedure te worden 

opgenomen? (beantwoord door 91,5% van de rijexaminatoren) 
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3.3.14 Cross Traffic Alert 
Met de aanwezigheid van Cross Traffic Alert tijdens het rijexamen, een Parkeersensor die niet 
alleen waarschuwt voor stilstaande objecten, maar ook waarschuwt voor naderend kruisend 
verkeer bij het achteruitrijden, heeft 12,9% van de rijexaminatoren ervaring opgedaan. Het gaat 
volgens die rijexaminatorren slecht over enkele examens. 
 
Ruim meer dan de helft van de rijexaminatoren met Cross Traffic Alert-ervaring tijdens het 
rijexamen is van mening dat Cross Traffic Alert het rij- en kijkgedrag van de kandidaat beïnvloedt 
en bijna een kwart meent van niet(zie Afbeelding 3.70). 
 

 
Afbeelding 3.70 Beïnvloedt Cross Traffic Alert het rij- en kijkgedrag? (beantwoord door 12,1% van de rijexaminatoren) 
 
De vragen over het gedeelte van de kandidaten waarop het rij- en kijkgedrag een bepaalde 
invloed heeft zijn door te weinig rijexaminatoren beantwoord (acht rijexaminatoren) om over die 
aandelen een goede indruk te krijgen. De antwoorden op deze vragen zijn dan ook niet 
opgenomen in deze rapportage. 
 
De rijexaminatoren die ervaring hebben opgedaan in het examineren in een auto met Cross 
Traffic Alert vinden voor het overgrote deel dat er in de rijprocedure geen aparte procedure voor 
het rijden met Cross Traffic Alert hoeft te komen (zie Afbeelding 3.71). 
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Afbeelding 3.71 Dient er een procedure voor het rijden met Cross Traffic Alert te komen in de rijprocedure? (beantwoord 

door 12,1% van de rijexaminatoren) 

3.4 Stellingen 
Aan het einde van de vragenlijst zijn aan alle rijexaminatoren enkele stellingen voorgelegd over 
ADAS in het rijexamen. Daar kon men het helemaal mee oneens zijn, mee oneens zijn, neutraal 
tegenover staan, mee eens zijn, of helemaal mee eens zijn.  
 
Ruim de helft van de rijexaminatoren is het oneens tot zeer oneens met de stelling dat zonder 
ADAS geëxamineerd dient te worden. Ongeveer één op de vijf rijexaminatoren is echter van 
mening dat dit juist wel dient te gebeuren (zie Afbeelding 3.72). 
 

 
Afbeelding 3.72 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn met de stelling dat zonder ADAS geëxamineerd dient te worden 

(beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
 



 
  

 
  

Titel  ADAS in het rijexamen 
Rapport  R-2018-20 

Pagina  86 

Over de stelling dat kandidaten zowel met de meest voorkomende ADAS in de stand aan als in de 
stand uit zou moeten worden geëxamineerd, zijn de examinatoren tamelijk verdeeld (zie 
Afbeelding 3.73). 
 

 
Afbeelding 3.73 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn met de stelling dat zowel met als zonder de meest 

voorkomende vormen van ADAS geëxamineerd dient te worden (beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
 
Iets meer dan de helft van de rijexaminatoren is van mening dat ook autofabrikanten een 
verantwoordelijkheid hebben wat betreft ADAS en dat ze kopers/toekomstige bestuurders 
zouden moeten trainen in het gebruik van de systemen die zij leveren (zie Afbeelding 3.74). 
 

 
Afbeelding 3.74 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn met de stelling dat autofabrikanten (dealers) 

kopers/toekomstige bestuurders dienen te trainen in het gebruik van ADAS in hun Auto’s (beantwoord door 90,1% van de 

rijexaminatoren) 
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Ruim 40% van de rijexaminatoren vindt dat de meest voorkomende vormen van ADAS verplicht 
zouden moeten worden gesteld voor lesauto’s. Ongeveer een kwart vindt echter van niet (zie 
Afbeelding 3.75). 
 

 
Afbeelding 3.75 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn dat verplicht gesteld dient te worden dat in lesauto’s de meest 

voorkomende vormen van ADAS zit (beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
 
Een ruime meerderheid van de rijexaminatoren vindt dat er in het theorie-examen vragen dienen 
te worden opgenomen over het veilig en verantwoord gebruik van de meest voorkomende ADAS 
(zie Afbeelding 3.76). 
 

 
Afbeelding 3.76 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn met de stelling dat in het theorie-examen vragen over ADAS 

worden opgenomen (beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
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Over de stelling dat er in de rijprocedure een procedure dient te komen over het rijden met en 
zonder een zeker rijtaakondersteunend systeem zijn de rijexaminatoren zeer verdeeld. Er zijn er 
net iets meer die menen van niet dan die menen van wel (zie Afbeelding 3.77). 
 

 
Afbeelding 3.77 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn met de stelling dat er in de rijprocedure een procedure met en 

zonder een zeker rijtaakondersteunend systeem dient te komen (beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
 
Iets meer dan de helft van de rijexaminatoren vindt dat het veilig en verantwoord gebruik van de 
meest voorkomende ADAS getoetst dien te worden tijdens het praktijkexamen. Bijna een op de 
vijf rijexaminatoren meent echter van niet (zie Afbeelding 3.78). 
 

 
Afbeelding 3.78 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn dat tijdens het praktijkexamen op het rijden met de meest 

voorkomende vormen van ADAS getoetst dient te worden (beantwoord door 90,1% van de rijexaminatoren) 
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Met de stelling dat tijdens de rijopleiding geleerd moet worden te rijden met de meest 
voorkomende vormen van ADAS zijn bijna alle rijexaminatoren het eens (zie Afbeelding 3.79). 
 

 
Afbeelding 3.79 Mate waarin rijexaminatoren het eens zijn op de stelling dat in de rijopleiding veilig en verantwoord 

gebruik van de meest voorkomende vormen van ADAS aangeleerd dient te worden (beantwoord door 90,1% van de 

rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren is ten slotte gevraagd de verantwoordelijkheid voor het veilig leren rijden 
met ADAS te ordenen in rang. Die rangordening diende aangebracht te worden tussen het CBR, 
de rijinstructeur, de autofabrikant en de bestuurder zelf. Afbeelding 3.80 geeft de resultaten 
weer. 
 

 
Afbeelding 3.80 Mate waarin rijexaminatoren van mening zijn dat het CBR, de autofabrikant, de rijinstructeur en de 

bestuurder zelf verantwoordelijk zijn voor het veilig leren rijden met ADAS (beantwoord door 76% van de rijexaminatoren) 
 
De rijexaminatoren verschillen onderling van mening over de mate van verantwoordelijkheid. Er 
zijn er echter iets meer die de bestuurder het meest verantwoordelijk achten. Het CBR wordt 
door de rijexaminatoren juist iets minder vaak als verantwoordelijk bestempeld. 
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Door technologische ontwikkelingen is de rijtaak snel aan het veranderen en is het rijden in een 
auto met veel rijtaakondersteunende systemen anders geworden dan rijden in een auto zonder 
die geavanceerde systemen. Sinds 1 januari 2016 mogen auto’s waarin het rijexamen B wordt 
afgelegd, zijn voorzien van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Het enige geavanceerde 
rijtaakondersteunende systeem dat expliciet niet gebruikt mag worden, is een systeem dat de 
auto automatisch parkeert. 
 
Het CBR wil graag weten hoe in de praktijk wordt omgegaan met de ADAS-regeling en heeft aan 
SWOV gevraagd om dit samen met het CBR te onderzoeken. Om dit te onderzoeken zijn twee 
online vragenlijsten ontwikkeld: een vragenlijst voor rijschoolhouders en een vragenlijst voor 
rijexaminatoren die rijexamens voor rijbewijs B afnemen. Het verzoek om de vragenlijsten in te 
vullen is verstuurd naar alle bij het CBR bekend zijnde rijschoolhouders en alle rijexaminatoren 
die examens afnemen voor rijbewijs B.  
 
6040 rijschoolhouders hebben een e-mail ontvangen met het verzoek de vragenlijst in te vullen. 
Hiervan hebben er 1047 de vragenlijst zover ingevuld dat deze meegenomen kon worden in de 
analyse. Dit is 17,4% van alle rijschoolhouders. Er zijn 641 e-mails aan rijexaminatoren verstuurd. 
272 rijexaminatoren hebben de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Deze respons van 42,4% is 
hoog te noemen voor een online vragenlijst. Doordat met name de respons onder rijschool-
houders tamelijk laag was, dienen de resultaten ment enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat lesauto’s die voorzien zijn van bepaalde geavanceerde 
rijtaakondersteunende meer aanwezig zijn bij de rijschoolhouders die de vragenlijst wel hebben 
ingevuld dan bij rijschoolhouders die de vragenlijst niet hebben ingevuld. 
 
Veel lesauto’s blijken voorzien te zijn van traditionele Cruise Control (ruim 90%). Bij dit systeem 
stelt de bestuurder een snelheid in die de auto dan automatisch aanhoudt. Ook zijn lesauto’s 
vaak voorzien van Parkeersensoren (bijna driekwart van de lesauto’s). Rond de 30% van de 
lesauto’s beschikt over een Achteruitrijcamera en eveneens rond de 30% beschikt over een 
navigatiesysteem dat continu de maximumsnelheid aangeeft van de weg waarop men rijdt en die 
waarschuwt wanneer er harder dan de limiet wordt gereden. Geavanceerde systemen die 
ongeveer in één op de vijf lesauto’s zitten, zijn: Adaptive Cruise Control (ACC), Distance Alert (ook 
wel Forward Collision Warning genoemd), Automatic Emergency Braking (AEB) en Vermoeidheids-
detectie. Systemen waarnaar gevraagd is die nog in weinig lesauto’s aanwezig zijn (een op de 
negen of minder), zijn: de Intelligente Snelheidsbegrenzer (ISA), de Dodehoekverklikker, Lane 
Departure Warning, Lane Keeping Assist, Cross Traffic Alert en de Autopilot. 
 
Van de systemen die meestal niet uit te zetten zijn, geven de rijschoolhouders aan dat deze 
systemen ook aanstaan op het rijexamen. Van de systemen die wel aan en uit te schakelen zijn 
en die veel aanwezig zijn in lesauto’s, zoals Cruise Control, geeft rond 2% van de rijschoolhouders 
aan dat deze altijd gebruikt wordt op het rijexamen. Een ruime meerderheid van de rijschool-
houders  vindt het lesgeven in het gebruik van Parkeersensoren (ca. 80%), Cruise Control (ca. 
65%) en de Achteruitrijcamera (ca. 62%) nuttig tot zeer nuttig. Rond de 40 tot 50% van de 
rijschoolhouders vindt het lesgeven in het gebruik van ACC, Distance Alert, AEB, Adviserende 

4 Conclusies 
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Maximumsnelheidsassistentie, Dodehoekverklikkers, Lande Departure Warning, Vermoeidheids-
detectie en Cross traffic Alert nuttig tot zeer nuttig. Het geven van les in de nog weinig 
voorkomende rijtaakondersteunende systemen, zoals Intelligente Snelheidsbegrenzer en 
Autopilot wordt door relatief weinig rijschoolhouders nuttig tot zeer nuttig gevonden, 
respectievelijk 27% en 18% van de rijschoolhouders vindt dat nuttig tot zeer nuttig. Meer dan de 
helft van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een bepaalde ADAS die aan- en 
uitschakelbaar is, geeft aan dat die ADAS nooit gebruikt wordt op het rijexamen, terwijl van 
dezelfde ADAS de rijschoolhouders zeggen dat die ADAS meestal (90 tot 70 %) wel gebruikt wordt 
tijdens de rijlessen. Het gaat dan om een enkele keer tot altijd. Hoewel rijschoolhouders het 
geven van les in het rijden met een bepaald geavanceerd rijtaakondersteunend systeem 
doorgaans nuttig vinden en deze systemen regelmatig aanstaan tijdens de rijlessen, geeft maar 
rond de 30% aan gepland rijles te geven in het rijden met dat desbetreffende rijtaak-
ondersteunende systeem. Vaker gebeurt het dat terloops tijdens de rijlessen les gegeven wordt 
in het rijden met een bepaalde ADAS. Dit komt ongeveer twee keer zoveel voor dan geplande 
rijles. Theorieles over het rijden met een bepaald rijtaakondersteunend systeem komt sporadisch 
voor. Rond de 2% van de rijschoolhouders met minimaal één lesauto met een bepaalde ADAS 
geeft aan daarin ook theorieles te geven.  
 
Ruim driekwart van de rijschoolhouders geeft aan op de aanwezigheid van ADAS te letten bij 
aanschaf van een nieuwe lesauto. Er is gevraagd of zij bij aanschaf er een met een bepaalde ADAS 
zouden nemen als geld geen rol speelt en als geld wel een rol speelt. Toch is voor veel rijschool-
houders de aanwezigheid van ADAS in een lesauto niet van al te groot belang. In mate van 
belangrijkheid bij aanschaf scoort ADAS net iets beter dan de kleur van de auto, maar bijna drie 
keer lager in belangrijkheid dan de kosten van de auto. Ongeveer 70% van de rijschoolhouders 
kiest bij aanschaf van een nieuwe lesauto voor Parkeersensoren en ongeveer 65% kiest voor 
Cruise Control. Het maakt daarbij niet zoveel uit of geld wel of geen rol speelt. Populair zijn ook 
de Achteruitrijcamera en de Dodehoekverklikkers. Bij deze twee systemen speelt geld echter wel 
een rol. 63% van de rijschoolhouders zou een nieuwe lesauto kopen met Achteruitrijcamera als 
geld geen rol speelt en 46% zou dit doen als geld wel een rol speelt. Voor Dodehoekverklikkers 
liggen deze percentages respectievelijk op 63% en 38%. Voor de meest geavanceerde 
rijtaakondersteunende system zoals de Autopilot, Lane Keeping Assist en Cross Traffic Alert 
koesteren rijschoolhouders weinig belangstelling, zelf als geld geen rol speelt. 
 
Bijna de helft van de rijexaminatoren weet nooit of vrijwel nooit welke ADAS in de lesauto aanwezig 
is. Dit geldt vooral voor systemen die niet duidelijk zichtbaar zijn. Weinig rijexaminatoren (nog 
geen 4% van de rijexaminatoren) vragen altijd of bijna altijd vooraf aan de kandidaat welke ADAS 
er in de lesauto zit. De kandidaat (90% van de kandidaten) informeert uit zichzelf de rijexaminator 
daar ook nooit of bijna nooit over. Als rijexaminatoren al weten welke ADAS er in de lesauto zit, 
dan is dat op basis van kennis die zij hebben over bepaalde merken en modellen. ADAS die 
aanstaat wordt door de rijexaminatoren als een gegeven beschouwd. Het komt zelden (minder 
dan 1%) voor dat bij systemen die aan en uit te zetten zijn de examinator vraagt om een systeem 
juist aan dan wel uit te zetten om de rijvaardigheid van kandidaten zowel met als zonder die 
desbetreffende vorm van ADAS te kunnen beoordelen. Evenals de rijschoolhouders geven de 
rijexaminatoren aan dat de verschillende vormen van ADAS, inclusief de vormen van ADAS die 
veel voorkomen, maar bij enkele rijexamens gebruikt worden. Bijna 90% van de rijexaminatoren 
geeft aan dat gebruik van Cruise Control maar bij enkele rijexamens getoetst wordt. Een 
uitzondering vormen de Parkeersensoren en de navigatiesystemen die de maximumsnelheid 
aangeven van de weg waarop men rijdt en die waarschuwen wanneer de maximumsnelheid 
wordt overschreden (de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie). Dit zijn systemen die in 
auto’s meestal ook automatisch aanstaan. 
 
Per rijtaakondersteunend systeem hebben de rijexaminatoren met ervaring in het examineren 
met dat systeem, aangegeven of het systeem het kijk- en rijgedrag van de kandidaat beïnvloedt. 
Voor de meeste systemen geldt dat er meer examinatoren zijn die vinden dat een 
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rijtaakondersteunend systeem geen invloed heeft op het rij- en kijkgedrag van de kandidaat dan 
rijexaminatoren die vinden dat dit wel het geval is. Daarbij is er een verschil tussen de 
rijtaakondersteunende systemen. Van systemen die op de achtergrond aanwezig zijn, maar 
waarvan iemand bij ‘gewoon rijden’ niets merkt, zoals AEB, vinden ongeveer tien keer zoveel 
rijexaminatoren dat het kijk- en rijgedrag niet beïnvloed wordt dan dat dit wel beïnvloed wordt. 
Van Parkeersensoren en de Achtereruitrijcamera vinden de meeste rijexaminatoren (bij beide 
systemen ca. 70% van de rijexaminatoren) daarentegen dat het systeem juist wel invloed heeft 
op het rij- en kijkgedrag. Van de Adviserende Maximumsnelheidsassistentie vinden evenveel 
rijinstructeurs dat dit systeem het rij- en kijkgedrag wel beïnvloedt als dat het systeem het rij- en 
kijkgedrag niet beïnvloedt. Indien rijexaminatoren meenden dat een rijtaakondersteunend 
systeem op enigerlei wijze het rij- en kijkgedrag beïnvloedt is doorgevraagd naar het gedeelte van 
de kandidaten waarbij die invloed te merken was aan alertheid, kijkgedrag en afleiding. Die 
vragen zijn vaak door maar weinig rijexaminatoren beantwoord en de rijexaminatoren die deze 
vragen wel hebben beantwoord, verschillen onderling sterk van mening over het gedeelte van de 
kandidaten dat op een bepaalde wijze door het systeem beïnvloed wordt. Mogelijk konden de 
rijexaminatoren dit moeilijk inschatten, omdat dat vaak op basis van de herinnering aan het 
gedrag van slechts enkele kandidaten moest gebeuren. Er is aan de rijexaminatoren ook per 
rijtaakondersteunend systeem gevraagd of zij vonden dat er in de rijprocedure een procedure 
zou moeten komen over het rijden met dat systeem. Voor vrijwel elk rijtaakondersteunend 
systeem geldt dat een ruime meerderheid van de rijexaminatoren vindt dat daarvoor geen aparte 
procedure in de rijprocedure hoeft te komen staan. Ongeveer een op de vijf rijexaminatoren 
vindt echter van wel. 
 
Aan het einde van de vragenlijst voor rijexaminatoren is aan de rijexaminatoren gevraagd in 
welke mate men het eens is met bepaalde stellingen. De rijexaminatoren zijn bijna unaniem van 
mening dat leerlingen ook opgeleid moeten worden in het rijden met de meest voorkomende 
vormen van ADAS. Ze zijn iets minder uitgesproken als het gaat om het toetsen van het rijden 
met en zonder de meest voorkomende systemen tijdens het praktijkrijexamen, al vinden er wel 
meer rijexaminatoren dat dit wel zou dienen te gebeuren dan die vinden dat dit niet zou dienen 
te gebeuren. Veruit de meeste rijexaminatoren vinden echter weer wel dat in het theorie-
examen vragen gesteld dienen te worden over de meest voorkomende vormen van ADAS. Over 
het verplichtstellen van de meest voorkomende vormen van ADAS in auto’s waarin examen 
wordt afgelegd, zijn de rijexaminatoren sterk verdeeld. Op de vraag wie nu het meest 
verantwoordelijk is voor het leren rijden met ADAS zijn de rijexaminatoren niet duidelijk 
uitgesproken. De bestuurder zelf werd door de rijexaminatoren wat vaker als de meest 
verantwoordelijke bestempeld dan het CBR. De autofabrikant en de rijschoolhouder zaten daar 
tussenin. 
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