TOETS BESLOTEN TERREIN D

De toets besloten terrein wordt afgenomen door het opleidingsinstituut, onder toezicht van CCV.
Alleen door CCV daartoe gecertificeerde opleidingsinstituten mogen de toetsen afnemen. Onderdeel
van het certificeringstraject is het ondertekenen van een overeenkomst tussen CCV en het betreffende
opleidingsinstituut. Ook is een sanctiereglement van toepassing.
De toets besloten terrein duurt 30 minuten.
Tijdens deze 30 minuten dienen 7 scenario’s in willekeurige volgorde getoetst te worden waarbij ieder
scenario gezien moet worden als een op zichzelf staand geheel. De eindpositie van het vorige
scenario is dus niet noodzakelijk de startpositie van het volgende scenario.
Scenario’s 2 tot en met 7 moeten zowel over links als over rechts (spiegelbeeld) uitgevoerd kunnen
worden. In totaal zijn er dus 13 scenario’s die de kandidaat chauffeur moet beheersen. Tijdens de
toets zelf worden alle scenario’s in dezelfde variant uitgevoerd (allemaal over links of allemaal over
rechts).
Om te bepalen welke variant door de kandidaat moet worden uitgevoerd (allemaal over links of
allemaal over rechts), trekt de kandidaat ongezien een kaart.
De door het opleidingsinstituut ingezette toetsafnemer beschikt over een WRM certificaat D.

Nr.

Scenarionaam

1
2
3
4
5
6
7

Spiegel afstelplaats
In rechte lijn achteruit rijden met precisiestop
Naar links of vooruit rijden met precisiestop
In rechte lijn achteruit een denkbeeldige muur aanrijden met precisiestop
Slalom vooruit met precisiestop
Zijdelings verplaatsen naar links of rechts achterwaarts
180 graden vooruit binnen beperkte ruimte
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Verwijzing
toetsmatrijs
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
1.1 en 1.2
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Grondsjabloon terrein
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Kenmerken en inrichting van het terrein
Het voor de toetsen gebruikte deel van het besloten terrein is minimaal 55 meter lang en 25 meter
breed. Daar omheen is een (beperkte) veiligheidszone aanwezig, om te voorkomen dat schade of
letsel wordt veroorzaakt indien een kandidaat buiten de afgebakende oefeningen terechtkomt. Het
terrein is besloten en verhard en is voorzien van een spiegel afstelplaats. Tijdens het afnemen van de
toetsen is het terrein exclusief beschikbaar voor die toetsen. Dit betekent dat het terrein zo moet
worden afgezet dat het voor anderen duidelijk is dat het gedeelte dat gebruikt wordt voor de toets niet
toegankelijk is.
Voor aanvang van de toets is op het terrein zowel de linksom als de rechtsom variant klaargezet.
Op of rondom het terrein mogen geen referentiepunten worden aangebracht met als (kennelijk) doel
de kandidaat te ondersteunen bij het uitvoeren van de oefeningen. Een uitzondering hierop vormen
herkenningstekens op de ondergrond op de posities waar de hulpmiddelen (zie onder) worden
geplaatst. Deze herkenningstekens zijn echter zodanig aangebracht dat ze vanuit de cabine van het
examenvoertuig niet opvallend zichtbaar zijn.
Op het terrein of in de directe nabijheid van het terrein is een beschutte wachtruimte beschikbaar die
minimaal is uitgerust met sanitaire voorzieningen.
Aanvulling scenario 1:
De markering van de zichtvelden moet duidelijk afgebakend zijn.
Goedkeuring terrein
Een terrein mag pas worden ingezet voor het afnemen van toetsen nadat het is goedgekeurd door
CCV.
Hulpmiddelen
Bij de oefeningen wordt gebruik gemaakt van pylonen van minimaal 50 cm en maximaal 75 centimeter
hoogte en van rood/wit gemarkeerde stokken (hout of kunststof) van 300 cm hoogte, welke in
voetstukken kunnen worden geplaatst zodat ze recht overeind blijven staan. De hoogte van de
rood/wit gemarkeerde stokken dient te zijn afgestemd op de hoogte van de spiegel van het
examenvoertuig; het is de bedoeling dat de onderkant van de buitenspiegel lager is dan de bovenkant
van de rood/wit gemarkeerde stok zodanig dat de spiegel de stok raakt bij overschrijding van de
ruimte. De pylonen en stokken dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat ze onder alle
weersomstandigheden op hun positie blijven staan, maar bij aanrijding omvallen of verschuiven.
Indien onvoldoende hulpmiddelen aanwezig zijn, kwalitatief en/en kwantitatief, vindt de toets geen
doorgang.
Voertuigen
De gebruikte voertuigen zijn goedgekeurde examenvoertuigen voor de categorie D. In afwijking van
hetgeen vastgelegd is in de voertuigeisen voor het praktijkexamen C en D, is het voor de toets
e
besloten terrein niet noodzakelijk dat het voertuig voorzien is dubbele bediening en een 3 zitplaats.
Het voertuig dient wel APK goedgekeurd te zijn.
Plaatsing van de hulpmiddelen i.c.m. met wielbasis
De afmetingen zoals weergegeven op de tekeningen in dit document onder “Scenario’s” dienen te
worden gehanteerd. Deze zijn gebaseerd op de minimale wielbasis van examenvoertuigen.
Indien een opleidingsinstituut gebruik wenst te maken van voertuigen met een (beduidend) afwijkende
wielbasis, dan kunnen i.o.m. CCV afwijkende afmetingen worden vastgesteld.
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Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de scenario’s veilig en vloeiend uitgevoerd moeten worden, met
een juist gebruik van koppeling en gaspedaal.
Daar de toets in het bijzonder gericht is op het manoeuvreren in beperkte ruimtes en spiegelgebruik,
wordt als norm gesteld dat de obstakels, zoals vastgelegd in de lay-out tekeningen van de toets
besloten terrein, niet aangereden mogen worden. Tevens mogen de denkbeeldige lijnen in de
scenario´s 6 en 7 (aangegeven door middel van een rode lijn) niet worden overschreden. Is dat wel
het geval, dan dient de toets als onvoldoende te worden beschouwd.
Bij overschrijding van de tijd dient de toets als onvoldoende te worden beschouwd.
Uitvoering
Het criterium, dat de 7 scenario’s binnen 30 minuten dienen te worden uitgevoerd impliceert dat, met
uitzondering van scenario 4, de kandidaat tijdens de uitvoering mag corrigeren. Of dit op de juiste
wijze gebeurt, is ter beoordeling van de toetsafnemer. De toets start als de kandidaat zijn voertuig
opstelt op de spiegel afstelplaats.
Scenario 1 – spiegel afstelplaats
Hierbij geldt dat, bij het gebruik van lesvoertuigen uitgerust met extra spiegels ten behoeve van
de juridische bestuurder (instructeur c.q. examinator), deze spiegels afgedekt moeten worden
vóór aanvang van de toets.
Scenario’s 2 tot en met 7
Voor deze scenario’s geldt dat de onderlinge afstand van de obstakels zodanig is gekozen, dat
elk scenario uitvoerbaar is met een voertuig dat aan de vastgestelde voertuigeisen voor de
desbetreffende categorie voldoet.
Scenario 7
In verband met de afwijkende draaicirkels van de verschillende voertuigen wordt voor het
uitvoeren van scenario 7 (180 graden bocht), voorafgaand aan de toets, de minimum draaicirkel
van het gebruikte voertuig proefondervindelijk bepaald.
De positie van de pylon die de uiterste grens van de 180 graden bocht aangeeft, wordt aan de
hand van de uitkomst daarvan door de toetsafnemer vastgesteld.
Ten aanzien van de scenario’s waarbij er sprake is van een precisiestop is het van belang dat
de kandidaat het voertuig met de achter-/voorzijde binnen een marge van 1 meter van het
obstakel tot stilstand kan brengen. Bij de scenario’s 2 en 4 (achteruitrijden met precisiestop)
mag maximaal tweemaal uitgestapt worden om de juiste afstand te bepalen.
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Afbeeldingen
Bij ieder scenario hoort een afbeelding waarin het scenario is uitgebeeld. In de afbeelding wordt met
een stippellijn aangegeven welke route de vrachtauto of bus moet rijden. Daarnaast worden de
volgende symbolen gebruikt:
● groene stip
= startpositie
● rode stip
= eindpositie
● lila stip
= passeerpunt
XL (extra laag)
= pylon waar de vooroverbouw van de bus overheen kan zwenken
L (laag)
= pylon, minimaal 50 en maximaal 75 cm
H (hoog)
= rood/wit gemarkeerde stok, minimaal 3,00 m hoog (tenzij in de
afbeelding anders is aangegeven)
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Scenario 1: spiegel afstelplaats
Doel van het scenario
Het juist afstellen van spiegels en overige zichtverbeterende systemen
Het leren gebruik maken van alle aanwezige spiegels en zichtverbeterende systemen
Het leren onderkennen van de zichtbeperkingen vanuit de bestuurderspositie en hoe hiermee om
te gaan / hierop in te spelen
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de afstelplaats.
De kandidaat controleert de spiegels en overige zichtverbeterende systemen en stelt deze zelf
goed af.
De kandidaat geeft er (proactief en reactief) verbaal blijk van dat hij het belang van een juiste
afstelling onderkent (o.a. dode hoek).
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Scenario 1: spiegel afstelplaats
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Scenario 2: in rechte lijn achteruitrijden met precisiestop
Doel van het scenario
Het in een rechte lijn achteruitrijden over een lange aangegeven afstand, zonder obstakels
Het controleren en bewaken van de logische rijlijn
Het aantonen te beschikken over voldoende voertuigbeheersing, inclusief bediening
Het uitvoeren van een precisiestop waarbij -met behulp van een achteruitrijdcamera en/of met een
aantal keer uitstappen- zo dicht mogelijk bij (afstand max. 1.00 m) de eindpositie gestopt wordt
zonder dat de pylon getoucheerd wordt

Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie voor oefening 2a of 2b (afhankelijk
van de uit te voeren variant).
De kandidaat rijdt zelfstandig in een rechte lijn achteruit naar de eindpositie, waarbij de eindpositie
variabel is (de toetsafnemer moet voor de start van het scenario, de pylon een aantal meter
verplaatsen).
De kandidaat neemt voor het uitvoeren van het scenario kennis van de positie van de eindpylon.
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Scenario 2: rechte lijn achteruit rijden, achterzijde voertuig bepalen
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Scenario 3: naar links of rechts vooruitrijden met precisiestop
Doel van het scenario
Het gecontroleerd kunnen verplaatsen van een voertuig naar links of naar rechts
Het passeren en controleren van (hoge en lage) obstakels met geringe tussenruimte, daarbij
gebruik makend van spiegels en/of andere zichtverbeterende systemen
Het uitvoeren van een precisiestop waarbij zo dicht mogelijk bij (afstand max. 1.00 m) de
eindpositie gestopt wordt zonder dat de pylon getoucheerd wordt
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie (= uiterste deel van het terrein in
gebruik voor de toets).
De kandidaat voert zelfstandig de oefening uit.
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Scenario 3A: naar links vooruit rijden, voorzijde voertuig bepalen
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Scenario 3B: naar rechts vooruit rijden, voorzijde voertuig bepalen
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Scenario 4: in rechte lijn achteruit naar een denkbeeldig laadperron
of denkbeeldige muur rijden met precisiestop
Doel van het scenario
Het in een rechte lijn achteruitrijden over een korte aangegeven afstand, tussen obstakels
Het controleren en bewaken van de logische rijlijn, rekening houdend met hoge en lage obstakels
Het aantonen te beschikken over voldoende voertuigbeheersing, inclusief bediening
Het uitvoeren van een precisiestop waarbij -met behulp van een achteruitrijdcamera en/of met
maximaal tweemaal uitstappen- zo dicht mogelijk bij (afstand max. 1.00 m) de eindpositie gestopt
wordt zonder dat de pylon getoucheerd wordt
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie voor de oefening.
De kandidaat rijdt zelfstandig in een beweging in een rechte lijn achteruit naar de eindpositie.
De kandidaat neemt voor het uitvoeren van het scenario kennis van de positie van de eindpositie.
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Scenario 4A: rechte lijn achteruit rijden, achterzijde voertuig bepalen
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Scenario 4B: rechte lijn achteruit rijden, achterzijde voertuig bepalen
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Scenario 5: slalom vooruit met precisiestop
Doel van het scenario
Het beheersen van het voertuig bij het manoeuvreren in beperkte ruimtes
Het gecontroleerd passeren van hoge en lage obstakels
Het omgaan met dode hoeken
Het opzoeken en benutten van de aanwezige ruimte
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie voor scenario 5.
De kandidaat rijdt zelfstandig van de startpositie naar de eindpositie.
Het uitvoeren van een precisiestop waarbij zo dicht mogelijk bij (afstand max. 1.00 m) de
eindpositie gestopt wordt zonder dat de pylon getoucheerd wordt.
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Scenario 5A: slalom vooruit rechts/links, voorzijde voertuig bepalen
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Scenario 5B: slalom vooruit links/rechts, voorzijde voertuig bepalen
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Scenario 6: zijdelings verplaatsen naar rechts of links achterwaarts naar een
denkbeeldige garage
Doel van het scenario
Het uitvoeren van een zijdelingse verplaatsing achterwaarts
Het gecontroleerd en veilig achteruit parkeren van het voertuig in een krappe ruimte
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie voor scenario 6.
De kandidaat rijdt zelfstandig van de startpositie naar de eindpositie zonder de denkbeeldige muur
te toucheren.
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Scenario 6A: slalom achteruit, parkeren in denkbeeldige garage
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Scenario 6B: slalom achteruit, parkeren in denkbeeldige garage
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Scenario 7: 180 graden bocht vooruit binnen beperkte ruimte
Doel van het scenario
Vooruit een smalle ruimte uitrijden, direct gevolgd door een bocht
Rekening houden met uitzwaai
Bochtstraal bepalen en uitvoeren
Het gecontroleerd en veilig vooruit parkeren van het voertuig in een krappe ruimte
Uitvoering
De kandidaat positioneert zelf zijn voertuig op de startpositie voor scenario 7.
De kandidaat rijdt zelfstandig van de startpositie naar de eindpositie zonder de denkbeeldige muur
te toucheren.
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Scenario 7A: halve draai vooruit naar links
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Scenario 7B: halve draai vooruit naar rechts
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