
Onderwerp VKR

Taxo

nomie

1 Wetgeving

1.1 RVV 2 vragen

1.1.1 Kent de verkeersregels m.b.t. verkeersborden artikel 64a, 65.1, 65.2 en 67 1 k

1.1.2 Kent de verkeersregels m.b.t. verkeerstekens op het wegdek artikel 76, 77, 78, 79, 80 en 81 1 k

1.2 Regeling verkeersregelaars 1 vraag

1.2.1

Kent de regels mbt de tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van een maatregel 

art 34, 35 en 36 1 k

1.2.2 Kent de regels mbt tot verkeersregelaars en verkeersbrigadiers art 56, 57 en 58 1 k

1.3 Regeling optische -en geluidssignalen 1 vraag

1.3.1 Kent de zichtbaarheidseisen van een zwaailicht conform artikel 5.2 1 k

1.3.2 Weet wanneer het zwaailicht gebruikt mag worden conform artikel 6 1 b

2 Arbowetgeving

2.1 Arbeidsomstandighedenwet 1 vraag

2.1.1

Weet dat de Arbowet de werkgever verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers door 

zo goed mogelijke werkomstandigheden te realiseren 1 b

2.1.2 Weet wat een RI&E is (artikel 5) 1 b

2.1.3 Kent de algemene verplichting van de werknemer (artikel 11) 1 k

2.2 Arbeidsomstandighedenbesluit 1 vraag

2.2.1 Kent de algemene vereisten omtrent de PBM's (artikel 8.1) 1 k

2.2.2 Weet wanneer er gekozen moet worden voor het gebruik van PBM's (artikel 8.2a) 1 b

2.2.3 Kent de regels omtrent de beschikbaarheid en gebruik van PBM's (artikel 8.3) 1 k

2.3 PBM's 2 vragen

2.3.1 Weet het doel van PBM's en waar deze aan moeten  voldoen, zoals beschreven in paragraaf 7.1.1 van CROW P525 1 k

2.3.2 Weet dat het dragen van de veiligheidshelm op het werk een verplichting kan zijn 1 k

2.3.3

Weet dat het dragen van een veiligheidshelm verplicht is bij hijswerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het plaatsen 

van een barrier 1 k

2.3.4 Weet dat het dragen van veiligheidsschoen tijdens het werk altijd verplicht is 1 k

2.3.5

Weet dat gehoorbescherming noodzakelijk kan zijn bij werkzaamheden die kunnen leiden tot gehoorschade, 

zoals het slaan van grondpotten 1 k

2.3.6 Weet dat het doel van veiligheidshandschoenen is om de handen te beschermen tegen letsel 1 k

2.3.7 Weet wanneer het dragen van veiligheidsschoenen bij het uitvoeren van de functie noodzakelijk is 1 b

2.4 LMRA 1 vraag



2.4.1 Weet dat de LMRA staat voor Last Minute Risico Analyse 1 b

2.4.2 Kent het doel van de LMRA 1 k

2.4.3 Weet wanneer een LMRA dient te worden toegepast 1 b

2.4.4 Kan een LMRA toepassen 1 t

2.4.5 Kan een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uitvoeren 1 t

3 Persoonlijke uitrusting naast BPM

3.1 Roodlicht uitstralende Kegellamp (Torch) 1 vraag

3.1.1 Weet wat een torch is, kegel op een zaklamp 1 k

3.1.2 Kan de voor en nadelen van de torch benoemen 1 k

3.1.3

Weet dat het doel van de torch is om de zichtbaarheid van de verkeersregelaar en de aanwijzingen te verhogen in 

omstandigheden met minder licht (donker) 1 b

3.1.4

Weet dat het niet juist gebruik van de torch, verkeerde / onbewuste tekens, voor de weggebruiker goed zichtbaar zijn 

en daarbij verwarring kunnen veroorzaken 1 b

3.2 Fluit 1 vraag

3.2.1 Weet dat het doel van de fluit is om extra attentie te vragen van de weggebruiker 1 b

3.3 Portofoon 1 vraag

3.3.1 Kan het doel van de portofoon benoemen 1 k

3.3.2 Weet dat er op de portofoon verschillende kanalen in te stellen zijn (weten dat er verschillende soorten zijn) 1 t

3.3.3

Weet dat de portofoons op hetzelfde kanaal moeten worden ingesteld om onderling te kunnen communiceren 

(checken dat ze dezelfde freq hebben) 1 t

3.3.4

Weet dat bij een eventuele storing het een kanaal er gekozen moet worden voor een ander kanaal en dit naar de andere 

verkeersregelaars dient te worden gecommuniceerd. 1 t

3.3.5 Weet dat eerste de zendknop moet worden ingedrukt alvorens er gesproken kan worden 1 t

3.3.6 Weet dat korte berichten beter te begrijpen zijn voor de ontvanger dan lange berichten 1 b

3.4 Signaalkleding 2 vragen

3.4.1 Kan de aanvullende regels mbt signaalkleding benoemen voor de verkeersregelaar conform de CROW 96b 1 t

3.4.2 Kan de voordelen benoemen van het dragen van een jas tov een hes 1 t

3.4.3 Kan de voordelen benomen van het dragen van een fluorescerende broek 1 t

3.4.4 Weet dat de signaalkleding alleen gedragen dient te worden bij het uitvoeren van de functie. 1 t

3.4.5 Kan benoemen wanneer het dragen van een jas en fluorescerende broek verplicht is conform de CROW 96b 1 t

3.4.6 Kent de figuratie en kleur eisen van de verkeersregelaars hes/jas conform bijlage 2 1 k

4 Veiligheid risico's bij tijdelijke verkeersmaatregelen

4.1 Stopafstand 2 vragen

4.1.1 Kent de definities stopafstand, reactietijd, reactieafstand en remweg 1 k



4.1.2 Kan benoemen dat de stopafstand bestaat uit de reactietijd en de remweg. 1 b

4.1.3 Kan verklaren dat de reactieafstand toe neemt met een hoger gereden snelheid 1 b

4.1.4 Weet dat gemiddelde reactietijd van de weggebruiker 1 seconde bedraagt 1 k

4.1.5 Kan de stopafstand benoemen bij de snelheden 30, 50, 80 km/h gemiddeld voertuig met droog wegdek 1 k

4.1.6 Kan de stopafstand benoemen bij de snelheden 30, 50, 80 km/h gemiddeld voertuig met nat wegdek 1 k

4.1.7 Weet dat de remweg toeneemt met een hoger gereden snelheid 1 b

4.1.8 Weet dat de remweg langer is bij een nat wegdek dan een droog wegdek (beladen vrachtauto) 1 b

4.2 Zichtafstand 2 vragen

4.2.1 Weet dat de zichtafstand de afstand is van waar de verkeersregelaars zichtbaar is voor de weggebruiker 1 b

4.2.2 Weet dat de positie van de verkeersregelaar, bochten, bruggen en weersomstandheden invloed hebben op de zichtafstand 1 b

4.2.3 Kan een veilige zichtafstand bepalen a.d.h.v. 2 maal de snelheid in meters (50 km/h is 100m) 1 t

4.3 Weersomstandigheden 1 vraag

4.3.1 Weet dat weersomstandigheden een nadelig effect hebben op de zichtafstanden en op het aanrijdrisico 1 b

4.4 Zichtbaarheid Verkeersregelaar 1 vraag

4.4.1

Weet dat de zichtbaarheid van de verkeersregelaar sterk afhankelijk is van de achtergrond van de verkeersregelaar.

Een sterk opvallende achtergrond zoals een actieraam met alternerende lampen heeft een negatieve invloed op de 

zichtbaarheid van de verkeersregelaar. 1 b

5 Verkeer regelen

5.1 Verkeer regelen 3 vragen

5.1.1 Kent het begrip om & om regelen, zoals beschreven in hoofdstuk 10.10 van de CROW P527 1 k-t

5.1.2 Kent het begrip poot voor poot regelen op een kruispunt 1 k-t

5.1.3 Kent het begrip dynamisch regelen 1 k-t

5.1.4 Weet dat fietsers en voetgangers lastig te sturen zijn en daarbij extra aandacht vragen. 1 b

5.2 Verkeersregelinstallatie 1 vraag

5.2.1 Weet dat VRI staat voor Verkeersregelinstallatie 1 k

5.2.2 Weet dat de groentijd afhankelijk is van de verkeersintensiteit 1 b

5.2.3 Weet dat de roodtijd afhankelijk is van de lengte van het werkvak 1 b

6 CROW

6.1 Zoeksystemathiek, CROW P529, P527, P530a en P530b 1

6.1.1 Kan de wegtypes benoemen zoals beschreven in CROW P529 en P527 1 k

6.2 Standaardopbouw 5 vragen

6.2.1

Weet dat het werkvak bestaat uit een Nulpuntinrichting, Nulpuntinleiding, Langsafzetting, Veiligheidsruimte, 

Vrije ruimte, Werkruimte en Beeindiging 1 k



6.2.2 Kent het doel  van de werkruimte zoals beschreven in de CROW 96b 1 k

6.2.3 Weet het verschil tussen een rijdende en een stationaire afzetting 1 b

6.2.4 Kan de extra risico's van een rijdende afzetting benoemen tov een stationaire afzetting 1 b

6.2.5 Weet onder welke twee voorwaarden verkeerskegels mogen worden toegepast 1 b

6.2.6 Weet wanneer verkeerskegels moeten worden toegepast 1 b

6.2.7 Weet hoe de geleidebaken mbt de figuratie tov het verkeer moeten worden geplaatst 1 b

6.2.8

Kan de nadelen benoemen voor de zichtbaarheid van de verkeersregelaar bij het gebruik van een actieraam 

(al dan niet met lichten aan) 1 b

6.2.9 Weet wanneer een waarschuwingshek moet worden toegepast 1 b

6.2.10 Kan de juiste plaats op de  en naast de rijbaan bepalen zoals beschreven in de CROW 96b 1 t

6.2.11 Kan de juiste plaats tov van de verkeersmaatregel bepalen zoals beschreven in de CROW 96b 1 t

6.2.12 Kent de definities van rijstrook, rijbaan, bestuurders en weggebruikers zoals beschreven in artikel 1 1 k

6.2.13 Nulpuntinrichting

6.2.14 Kent het doel van het Nulpuntinrichting zoals beschreven in de CROW 96b 1 k

6.2.15

Kent de maatvoering van een groot en klein waarschuwingshek, zoals beschreven in CROW P525, 

met uitzondering van de toleranties.

6.2.16

Weet wanneer een waarschuwingshek aan beide kanten moet zijn voorzien van reflectie, zie eis 

WSH-01-03 uit CROW P525 1 b

6.2.17 Langsafzetting

6.2.18 Kent het doel van de langsafzetting zoals beschreven in de CROW 96b 1 k

6.2.19

Weet dat een langsafzetting kan bestaan uit een voertuigkerende barrier, geleidenbakens of verkeerskegels in 

CROW P527 & P529 1 b

6.2.20

Weet wanneer verkeerskegels in plaats van geleidebakens mogen worden toegepast als langsafzetting in 

CROW P527 & P529 1 b

6.2.21 Weet dat geleidebakens en verkeerskegels niet door elkaar gebruikt mogen worden (paragraaf 5.4.4 CROW P527) 1 b

6.2.22 Inleidende ruimte

6.2.23 Kan het doel van de inleidende ruimte benoemen zoals beschreven in de CROW 96b 1 k

6.2.24 Kent de functies van de inleidende ruimte zoals beschreven in hoofdstuk 5.2 van CROW P527 1 k

6.2.25 Veiligheidsruimte

6.2.26 Kent het doel van de veiligheidsruimte, zoals beschreven in paragraaf 5.5.1 CROW P527 en paragraaf 2.2.4 CROW P529 1 k

6.2.27 Kent het doel van de vrije ruimte, zoals beschreven in paragraaf 5.5.2 CROW P527 en paragraaf 2.2.4 CROW P529 1 k

6.2.28 Kent de maatvoering van de vrije ruimte, zoals beschreven in paragraaf 5.5.2 CROW P527 3.5.2 1 k

6.2.29 Kent de lengte van de veiligheidsruimte, conform tabel 9 van CROW P527 en paragraaf 3.5.1 van CROW P529 1 k

6.2.30 Aanwijzingen verkeersregelaar



6.2.31 Kent de betekenis van de aanwijzingen uit bijlage 2 1 k

6.2.32 Kan de aanwijzingen uit bijlage 2 toepassen 1 t

6.2.33 weet wanneer hij zijn signaalfluit moet gebruiken 1 t

7 BRL 9101

7.1 Kennis van de BRL 9101-procedures 2 vragen

7.1.1 Kan de 4 verschillende functies binnen de BRL9101 benoemen 1 t

7.1.2 Begrijpt de gezagsverhouding van de functie verkeersregelaar tov de andere 3 functies zoals beschreven in de BRL9101 1 b

7.1.3 Weet dat het verkeerregelen de primaire taak is van de verkeersregelaar 1 k

7.1.4

Weet dat het plaatsen,  verwijderen en in stand houden van de verkeersmaatregel niet tot het takenpakket 

van de verkeersregelaar behoort. 1 k

7.1.5 Weet dat de verkeersregelaar de aanwijzingen van de Vakman BRL9101 dient op de volgen. 1 b

7.1.6 Kan de gebaren toepassen om met andere verkeersregelaars te communiceren (vrij om op te laten rijden) 1 t

8 Houding en gedrag

8.1 Omgaan met agressie met weggebruikers 2 vragen

8.1.1 Kent de risico's van agressie bij wegafzettingen 1 b

8.1.2 Kent de aanpak van risico's van agressie bij wegafzettingen 1 b

8.1.3 Kan het verschil benoemen tussen agressie verhogend en agressie verlagend gedrag 1 k

8.1.4

Weet dat een veilige afstand houden (buiten de persoonlijke ruimte van de weggebruiker) agressie 

verlagend kan werken 1 k

8.1.5 Weet dat begrip tonen voor de situatie agressie verlagend kan werken 1 b

8.1.6 Weet dat uitleg geven over de situatie  agressie verlagend kan werken 1 b

8.1.7 Weet dat netjes blijven, de weggebruiker aanspreken met u, agressie verlagend kan werken 1 b

8.1.8 Weet dat het aanraken van het eigendom van de weggebruiker, zoals leunen op de auto, kan agressie verhogend werken 1 b

8.1.9 Weet dat het belangrijk is om duidelijk en netjes te communiceren met weggebruiker 1 b

8.1.10 Is ervan bewust dat de verkeersregelaar het visitekaartje is van de verkeersmaatregel. 1 b

8.1.11

Weet dat het duidelijk uitvoeren van de aanwijzingen genoemd in het RVV bijlage 2, belangrijk is voor een heldere en 

begijpbare communicatie naar de weggebruiker. 1 b

8.2 Omgaan met Omstanders en derden 1 vraag

8.2.1 Weet dat het communiceren naar derden (bewoners, pers) niet de taak van de verkeersregelaar is 1 b

8.1.2 Weet dat duidelijk praten/articuleren belangrijk is voor een goede communicatie overdracht 1 b


