
 

Certificeringsregeling 
VKR: Verkeersregelaar 

 

1. ALGEMEEN 

1.1 Inleiding 
Deze certificeringsregeling is van toepassing op de cursus VKR. Elke cursus, die onder 
CIBOT-certificering gegeven wordt, dient op deze regeling gebaseerd te zijn. 
 
De cursist wordt gecertificeerd op basis van deze certificeringsregeling en goedkeuring van 
de gedelegeerde van de Politieacademie. 
 
Afwijkingen van het curriculum zijn enkel mogelijk na goedkeuring van een Course Director. 
Deze kan zelfstandig de cursus goedkeuren.  Is dit niet het geval, kunnen reeds uitgegeven 1

cursistcertificaten met terugwerkende kracht ongeldig verklaard worden. 
 
Deze certificeringsregeling is eigendom van CIBOT B.V. en is kosteloos te gebruiken door 
CIBOT-gecertificeerde instructeurs en opleidingsinstituten, en mag zonder schriftelijke 
toestemming van CIBOT niet verspreid en/of aangepast worden. 
 

1.2 Algemene bepalingen 

1.2.1 College van Deskundigen 
Deze certificeringsregeling is opgesteld door een College van Deskundigen dat bestaat uit 
een CIBOT Course Director en een Instructor-Trainer VKR. 

1.2.2 Geldigheidsduur 
Het certificaat VKR is geldig voor de duur van 6 maanden vanaf de dag dat het certificaat 
behaald is. Binnen deze periode dient de cursist en/of zijn werkgever een aanstellingspas 
aan te vragen. 

1.2.3 Instructiebevoegdheid 
De cursus VKR mag alleen gedoceerd worden door een CIBOT-gecertificeerd instructeur. Hij 
wordt eventueel bijgestaan door een assistent-instructeur. 
 

1  De Course Director kan zelfstandig afwijkingen op het curriculum goedkeuren. Deze goedkeuring kan 
achteraf geaccrediteerd worden door de Raad van Course Directors. In geval van een schriftelijke 
goedkeuring van een Course Director is een geldig certificaat gegarandeerd. 
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Kandidaat-instructeurs dienen voor aanvang van de cursus toestemming te hebben van een 
Course Director: deze zal op de competentielijst zichtbaar zijn. Een kandidaat-instructeur 
dient te controleren dat dit daadwerkelijk gebeurd is. 

1.2.4 Ingangseisen 
De ingangseisen om in aanmerking te komen voor certificering is het voldoende afronden 
van het theorie-examen “Verkeersregelaar”. 

1.2.5 Tijdsduur 
De cursus dient minstens 4 uur te duren zodat alle onderwerpen voldoende aan bod komen. 
De aanbevolen tijdsduur is twee dagdelen (tweemaal 3 uur). 

1.2.6 Groepsgrootte 
Het maximaal aantal toegestane deelnemers is 12 indien de cursus door 1 instructeur 
onderwezen wordt. 

1.2.7 Certificering 
De cursist wordt gecertificeerd mits deze de onderstaande onderdelen voldoende heeft 
afgerond. De instructeur tekent hiervoor op de ter beschikking gestelde toetsingslijst en 
dient deze bij CIBOT in. Na controle wordt het certificaat toegekend, mits de gedelegeerde 
van de Politieacademie geen veto heeft afgegeven. 

1.3 Competenties en bevoegdheden 
Na het behalen van het certificaat VKR komt de kandidaat in aanmerking voor een 
aanstellingspas voor verkeersregelaars. 

1.4 Intrekken certificaat 
CIBOT behoudt zich het recht voor om het certificaat van de kandidaat in te trekken en 
ongeldig te verklaren. Dit kan het geval zijn bij misleidend gebruik van het certificaat. 
 
In het geval van een veroordeling wegens een strafbaar feit wordt het certificaat direct 
geschorst. Na beoordeling van het begane feit zal het certificaat definitief ingetrokken 
worden indien de overtreding te maken heeft met de functie van de kandidaat als 
verkeersregelaar, of wederom actief gemaakt worden indien de overtreding geen invloed 
heeft op de functie van de kandidaat. 
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2. EINDTERMEN 

2.1 Algemeen 
De instructeur neemt de gestelde eindtermen in acht bij het voorbereiden en doceren van de 
cursus. De eindtermen zijn zowel zichtbaar in deze certificeringsregeling alsmede op de 
beschikbaar gestelde toetsingslijst. 

2.2 Eindtermen per onderwerp 

2.2.1 Theoretische kennisverwerving 
Gedurende de cursus komen een aantal theoretische onderwerpen aan bod. De kandidaat 
neemt hiervan kennis en kent de achtergronden van de te verwerven praktische 
competenties. 
 

Nr.  Onderwerp  Kennisvorm  Toetsvorm 

Wetgeving 

1.1  De kandidaat kent de relevante wetgeving omtrent 
(evenementen)verkeersregelaars. 

Theorie  Examenmoment 

Aanwijzingen 

1.2  De kandidaat kent de diverse aanwijzingen.  Theorie  Examenmoment 

1.3  De kandidaat kent de (hand)gebaren die horen bij een 
aanwijzing. 

Theorie  Examenmoment 

Inzicht 

1.4  De kandidaat kan inzichtsvragen over zijn rol in 
verschillende verkeerssituaties beantwoorden. 

Toegepaste 
theorie 

Examenmoment 
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2.2.2 Praktische competenties 
Gedurende de cursus zal de kandidaat een aantal praktische competenties verwerven. De 
instructeur toetst deze competenties door de kandidaat een aantal keren zelfstandig het 
verkeer op een kruising te laten regelen. Aansluitend is er een praktijkexamen onder toezicht 
van een gedelegeerde van de Politieacademie. 
 

Nr.  Onderwerp  Kennisvorm  Toetsvorm 

2.1  De kandidaat betreedt de kruising op de juiste wijze (arm en 
platte hand omhoog) 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.2  De kandidaat is in staat al het verkeer op de kruising stil te 
zetten. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.3  De kandidaat heeft een juiste lichaamshouding die 
vertrouwen en autoriteit uitstraalt. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.4  De kandidaat is in staat om de kruising poot-voor-poot te 
regelen. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.5  De kandidaat is in staat om de draaideurtechniek juist toe te 
passen. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.6  De kandidaat is in staat om voertuigen op het kruispunt stil 
te zetten. De kandidaat neemt daarbij zelf de juiste positie 
in. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

2.7  De kandidaat is in staat om een rijbaan leeg te maken voor 
een blauw-blauw voertuig. 

Praktijk- 
handeling 

Examenmoment 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
4 

Documentnummer: CREG-VKR-17-2 
Stand: 18-10-2017 


