
Voorwoord

De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een moderne rijopleiding. Met een fors hoger 

slagingspercentage dan de reguliere rijopleiding. Bovendien toont onderzoek aan 

dat je als bestuurder veiliger het verkeer in gaat. Dus: wees wijs. Haal met RIS snel 

en veilig je rijbewijs.

De Rijopleiding in Stappen werkt met een stappenplan, aan de hand van zogenaamde 

handelingsscripts (handige gebruiksaanwijzingen). Op je leerlingkaart kun je je voortgang 

stap-voor-stap volgen. Je weet dus waar je aan toe bent. 
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Wees wijs. Haal met RIS 
snel en veilig je rijbewijs



afsluitende toets

module 1 voertuigbediening en voertuigbeheersing  deeltoets 1

module 2 beheersing van eenvoudige verkeers- deeltoets 2

 manoeuvres en -situaties 

module 3 complexe voertuigbediening en beheersing van  deeltoets 3*

 complexe verkeersmanoeuvres en -situaties 

module 4 veilige en verantwoorde verkeersdeelname praktijkexamen bij het CBR

* In de derde toets kun je vrijstelling verdienen voor de manoeuvres van het praktijkexamen.

Waarom Rijopleiding in Stappen?

Beginnende bestuurders zijn veel te vaak betrokken bij 

verkeersongelukken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 

onervaren chauffeur, na het volgen van de Rijopleiding 

in Stappen, veiliger het verkeer in gaat. Bovendien heeft 

deze opleiding een veel hoger slagingspercentage dan de 

reguliere rijopleiding. 

Hoe werkt de Rijopleiding in Stappen?

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in 

Stappen ga je steeds een stap verder, als je de vorige 

stap goed genoeg beheerst. In totaal doorloop je vier 

modules. Iedere module sluit je af met een toets.

De eerste en tweede toets wordt afgenomen door een 

RIS-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool. De 

derde toets leg je af bij het CBR. Kun je alvast wennen 

aan de examensituatie. De RIS-examinator geeft je tips ter 

verbetering. Hij stelt ook vast of je prestaties overeenko-

men met je vorderingen op de leerlingkaart. Zo kunnen in 

een vroeg stadium zaken bijgesteld worden. In de derde 

toets kun je bovendien vrijstelling verdienen voor de 

manoeuvres op je praktijkexamen. Je RIS-instructeur is 

altijd bij deze toetsen aanwezig; hij vergelijkt je prestaties 

met die tijdens je rijlessen. De vierde en laatste toets is het 

praktijkexamen. 

Ook al heb je meerdere toetsen, de Rijopleiding in 

Stappen duurt meestal niet langer dan een reguliere 

opleiding. Soms gaat het door de goede opbouw zelfs 

sneller! Goed om te weten. 

Leerlingkaart schept duidelijkheid

In de Rijopleiding in Stappen krijg je je eigen lesboek met daarin je leerlingkaart. Daarop houdt de 

instructeur je vorderingen precies bij. Zo kun je zelf zien wat je beheerst, en waaraan je nog moet 

werken. Duidelijkheid dus. En als je klaar bent voor het examen, weet je dat ook zeker. Het staat 

zwart op wit, stap-voor-stap. Dat helpt je de zenuwen in bedwang te houden. 
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Handelingsscripts

Tijdens je rijopleiding leer je verschillende handelingen, 

zoals wegrijden, afslaan of inhalen. In de Rijopleiding in 

Stappen gebruik je voor al deze handelingen een lesboek 

met handige gebruiksaanwijzingen, de zogenaamde 

handelingsscripts. Een voorbeeld is het script SCAN: kijk 

tweehonderd meter vooruit, blik niet fixeren, kijk bin-

nenspiegel, kijk voor de auto, kijk buitenspiegel(s). Aan de 

hand van zo’n script leer je gemakkelijker de verschillende 

onderdelen van het autorijden beheersen. 

Hoog slagingspercentage

Het gemiddelde slagingspercentage van RIS-leerlingen is zo’n twintig procent hoger dan het 

slagingspercentage van leerlingen die een ‘gewone’ rijopleiding hebben gevolgd. De kans dat je 

in één keer slaagt is met de Rijopleiding in Stappen dus veel groter! Deelnemende instructeurs, 

leerlingen én examinatoren zijn allemaal enthousiast.

De voordelen op een rij

• Fors hoger slagingspercentage.

• Hoge kwaliteit van de rijopleiding.

• Stap-voor-stap aanpak.

• Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer.

• Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart.

• Leren zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden.

Jouw inzet telt

Thuis kun je je rijlessen voorbereiden met behulp van een 

handig praktijkboek. Als je dat doet, levert dat tijdwinst op 

tijdens je rijlessen. Bovendien kom je dan meer aan rijden 

toe.
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Circuittraining

In de Rijopleiding in Stappen is het vaak mogelijk een circuittraining te volgen bij een verkeers-

oefencentrum bij jou in de buurt. In deze training ervaar je hoe het is om te rijden onder ongewone 

omstandigheden, zoals bij gladheid. Leuk om dat in een veilige situatie mee te maken en het 

geeft je een veilig gevoel voor straks.

Niet duurder

Een Rijopleiding in Stappen hoeft zeker niet duurder te zijn dan een traditionele opleiding. Je legt 

drie extra toetsen af. Daar staat tegenover dat het gemiddelde slagingspercentage veel hoger is. 

Bovendien blijkt in de praktijk dat je gemiddeld sneller door de rijopleiding gaat dan bij een 

traditionele opleiding! 

Hoe verder?

Wil je nog meer weten over de Rijopleiding in Stappen? Ga dan naar een RIS-rijschool bij jou 

in de buurt. Klik op www.rijopleidinginstappen.nl voor een overzicht van rijscholen die RIS-

gecertificeerde instructeurs hebben. 

Rijopleiding in Stappen

Telefoon: (070) 372 06 81

E-mail: ris@cbr.nl

Colofon 

Deze brochure is een uitgave van het samenwerkingsverband 

Rijopleiding in Stappen (RIS). Aan de tekst kan geen rechtskracht 

worden ontleend.

Productie: CBR afdeling In- en externe betrekkingen
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