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Bunnik, 2 mei 2011 Onze referentie: 413997 
 Doorkiesnummer: 030 659 54 24 
Betreft: Opleiding tot rijinstructeur   
 
 
Geachte heer Baijens, 
 
Uit de markt bereiken ons signalen dat UWV en de Nederlandse gemeenten een groot aantal re-integrerende 
werkzoekenden laat opleiden tot rijinstructeur. Wij vragen ons af of dat wel verstandig is, nu de werkgelegenheid in de 
rijschoolbranche onder druk staat. Zijn de Nederlandse gemeenten en UWV daarmee niet bezig om werkzoekenden 
op te laten leiden voor een nieuwe werkloosheidsuitkering?  
 
UWV en BOVAG hebben in 2007 een convenant opgesteld om gemotiveerde werkzoekenden op te leiden tot 
rijinstructeur, met een baangarantie bij een rijschool die een concrete vacature heeft. Nu deze vacatures tijdelijk niet 
voorhanden zijn, heeft het echter voorlopig geen zin om toch door te gaan met het opleiden van werkzoekenden voor 
een sector waarin grote werkloosheid en leegloop heerst. Dat is niet alleen zinloos voor de re-integrerende 
werkzoekende, maar zet ook de rijscholenbranche onnodig onder grote druk. De rijscholensector is een kwetsbare 
bedrijfstak waarin de bedrijfsrendementen flinterdun zijn door onder meer het grote verloop van zelfstandig gevestigde 
rijinstructeurs. 
 
Om over deze oproep van gedachten te wissen zouden wij graag een afspraak met u maken. Wij zullen daartoe op 
korte termijn contact met u opnemen. Daarnaast stellen wij voor om met elkaar in contact te blijven, zodat wij allemaal 
adequaat kunnen reageren als de arbeidsmarkt voor rijinstructeurs weer aantrekt. Het is namelijk niet uitgesloten dat 
op termijn weer een tekort aan rijinstructeurs ontstaat, zoals ten tijde van het bovengenoemde convenant tussen UWV 
en BOVAG. 
 
BOVAG Rijscholen is de brancheorganisatie van 1.000 rijscholen die de helft van alle rijexamens voor hun rekening 
nemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
BOVAG 

       
drs. J.G.S.M. Burgman     R. Keijbeck 
algemeen directeur     voorzitter rijscholen 
 
 


