
 
 
 
Didactische vaardigheden Rijonderricht Hulpdiensten 

 

Inleiding 

Het opleidingenlandschap van de rijinstructeur is de afgelopen jaren flink veranderd. Door een grote 

behoefte aan professionele WRM-rijinstructeurs is een nieuwe afzetmarkt ontstaan voor instructeurs 

die zich graag willen specialiseren in het lesgeven met Optische & Geluidssignalen. 

 

Een WRM-certificaat is hiervoor niet voldoende. De opleiding voor WRM-Rijinstructeurs schiet tekort 

als het gaat om deze nieuwe vorm van rijonderricht geven. Er is namelijk nooit rekening gehouden 

met het lesgeven met een voorrangsvoertuig en het gebruik van de Optische & Geluidssignalen. 

Voorheen werd dit alleen binnen de politieorganisatie getraind. Nu de vraag naar OGS+ bevoegde 

rijinstructeurs is gegroeid, worden ook specialistische particuliere opleiders toegelaten om deze 

rijopleidingen te verzorgen. Er dienen jaarlijks 10.000-15.000 chauffeurs OGS te worden getraind 

(vakbekwaam blijven). Daar tegenover staat een groep van slechts 150 OGS+ Instructeurs die deze 

trainingen uitvoeren. Daar ligt voor jou de mogelijkheid om je diensten aan te bieden.  

 

 

 

De vraag die zich aandient: wie bepaalt nu dat een WRM-Rijinstructeur geschikt is om les te geven in 

een voorrangsvoertuig? De noodzaak hierin professioneel te worden opgeleid, behoeft geen 

toelichting.  

 

 

OGS+ Bevoegdheidspas 

Als WRM-rijinstructeur ben je bevoegd om les te geven in een voorrangsvoertuig als je beschikt over 

de OGS+ Bevoegdheidspas. Deze pas wordt behaald na het succesvol afleggen van een theorie- en 

praktijkexamen bij het IBKI.  

 

 



 
 

 

Het theorie-examen kun je zelf aanvragen. Je koopt dit direct in bij de IBKI. De praktijktraining en je 

examen OGS+ moet je via BRUSECO aanvragen, als erkend opleider. Je traint in een 

voorrangsvoertuig; dit voertuig wordt ook gebruikt bij het examen. Het praktijkexamen wordt bij het 

IBKI in Nieuwegein afgenomen. Een medewerker van BRUSECO is dan aanwezig om het 

voorrangsvoertuig beschikbaar te stellen. Na afloop van het examen (waarbij je ook met optische & 

geluidssignalen dient te rijden), hoor je direct of je geslaagd bent of niet.  

 

Wij attenderen je graag op het volgende: sommige kandidaten zijn na twee dagen nog niet klaar voor 

het OGS+ examen. Heb je nog geen ervaring hebben in het rijden met optische & geluidssignalen, 

dan is het aan te bevelen de driedaagse praktijktraining te volgen. Je kunt ervoor kiezen eerst de 

Monitor te volgen om zo alvast kennis te maken met de opleiding en een opleidingsadvies te krijgen. 

Ben je zeker van je zaak, dan volstaat een 2-daagse praktijktraining.  

 

 

Je hebt je OGS+ Bevoegdheidspas behaald 

Je bent geslaagd voor het theorie-examen en voor het praktijkexamen OGS. Hartelijk gefeliciteerd!  

Je ontvangt van het IBKI de OGS+ Bevoegdheidspas. Het waren twee leuke en interessante 

trainingsdagen, waarbij onze instructeur jou de fijne kneepjes van het rijden met Optische & 

Geluidssignalen heeft bijgebracht. De OGS+ Bevoegdheidspas is vijf jaar geldig.  

 

 

Ben je er klaar voor? 

Nu begint het echte werk; het lesgeven. Ben je daar na het examen wel voldoende op voorbereid? 

De ervaring bij BRUSECO is, dat er na het behalen van de OGS+ Bevoegdheidspas nog een volgende 

stap moet worden genomen. Hierbij staat het “geven van instructie” centraal. Anders gezegd: op 

welke wijze kun je zo effectief en doelgericht mogelijk de chauffeur OGS in een voorrangsvoertuig 

trainen? Dit blijkt in de praktijk veel moeilijker dan vooraf is gedacht. Je hebt namelijk te maken met 

een kandidaat achter het stuur die vaak al vele jaren rijervaring op het betreffende voertuig heeft. 

Dit vraagt een andere strategie dan je tot nu toe gewend bent bij de rijbewijs leerlingen.  

 

 

Didactische Vaardigheden Rijonderricht Hulpdiensten 

Daarvoor heeft BRUSECO een specialistische opleiding “Didactische Vaardigheden Rijonderricht 

Hulpdiensten “ontwikkeld. Deze tweedaagse training geeft verdieping op je eigen communicatieve 

vaardigheden als mens én als instructeur. Dit betekent dat jouw eigen denkpatronen in kaart worden 

gebracht en dat je, vanuit die zelfanalyse en zelfbeeld, als Rijinstructeur OGS+ een nieuwe leercurve 

doorloopt.  



 
 

 

Een brandweerchauffeur, ambulancechauffeur of chauffeur van Rijkswaterstaat of ProRail moet op 

een hoger niveau kunnen presteren dan de gemiddelde bestuurder. Immer wordt onder stressvolle 

omstandigheden gereden, met hogere snelheden en vaak ook nog met gebruik van optische- en 

geluidssignalen. Het trainen van chauffeurs binnen deze doelgroep vraagt om zelfreflectie en een 

verdere ontwikkeling van je instructievaardigheden. En daar helpen wij je bij. 

 

Door het volgen van de training “Didactische Vaardigheden Rijonderricht Hulpdiensten” krijg je een 

compleet beeld van jouw nieuwe doelgroep (met vaak meer ervaring binnen de branche dan jij zelf) 

en van de context waarbinnen deze chauffeur zijn of haar werk verricht. Je leert het werkveld 

kennen, de soorten voertuigen en de organisatie waarbinnen de chauffeur opereert.  

 

Ook ga je jouw eigen didactische vaardigheden anders inzetten, zodat dit optimaal matcht met de 

chauffeur die met optische en geluidssignalen rijdt. Anders gezegd: de trainingen die je verzorgt voor 

de Hulpdiensten maken straks daadwerkelijk het verschil door de opbouw en aanpak van jouw 

trainingen, omdat je goed bent voorbereid en hierin ook hebt kunnen oefenen (stage). 

 

 

 

 
  



 
 

 

Met jouw inzet als rijtrainer Optische & Geluidssignalen (OGS+) bereik je het volgende bij de 

kandidaten die door jou getraind worden: 

 

1. De training wordt door de chauffeur OGS gezien als waardevol en verrijkend, 

2. De organisatie waar de chauffeur wordt ingezet ziet een significante verbetering in het 

schadeverloop en een terugloop van het aantal ongevallen doordat er bewuster en veiliger 

wordt gereden 

3. Je verbetert de risicoperceptie van de chauffeur,  

4. Je vermindert de risico-acceptatie van de chauffeur, 

5. Je herkent zelfoverschatting bij de chauffeur en gaat dit tegen. 

 

Deze tweedaagse training geeft je hiervoor de juiste handvatten.  

 

 

Voorwaarden om deel te nemen aan deze training 

Je bent in het bezit van de OGS+ Bevoegdheidspas, of hebt het theorie-examen met goed gevolg 

afgelegd (en gaat binnenkort op voor het praktijkexamen). 

 

 

Training opzet 

Duur  2 x 7 uur, verdeeld over twee trainingsdagen 

Locatie  BRUSECO kantoor in Maarssen (net boven Utrecht) 

Tijd   De training start om 09.00 uur en duurt tot 16.30 uur.  

Inclusief  Lunch en certificaat, online leeromgeving of naslagwerk (map). 

 

Investering € 500,- als je via BRUSECO bent (of wordt) opgeleid en je OGS+ pas hebt behaald 

  € 950,-  als je bij een andere opleider je OGS+ pas hebt behaald. 

 

Groep  8 – 12 deelnemers. 

Uw docent Paul Brussaard BBA, (088-2787301) 

 

 
BRUSECO - Bisonspoor 3002 - C505 - Toren Copenhagen - 3605 LT  Maarssen - Tel: 088-278.73.00 
Info@bruseco.nl - www.bruseco.com  
 
Facebookpagina: https://www.facebook.com/chauffeurOGS/  
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Aanmeldformulier masterclasses didactische vaardigheden 
rijonderricht voorrangsvoertuigen 

 

Ik wil mij opgeven voor de masterclasses didactische vaardigheden die onderdeel uitmaken van de 

leergang OGS+ rijinstructeur.  

0 - Ik ben bij BRUSECO opgeleid tot OGS+ rijinstructeur en betaal €500, - ex 21% BTW en 2% 

annuleringsrisico = Totaal € 605,- 

0 - Ik heb mijn opleiding bij een ander bedrijf gevolgd en betaal €950, - ex 21% BTW en 2% 

annuleringsrisico = Totaal € 1149,50 

 

Persoonlijke gegevens:  

Naam: ................................................................................................................................................ 

Telefoon : ............................................................. WRM bevoegdheid: ..................................... 

Emailadres : ........................................................................................................................................ 

 
Het totaalbedrag van zal door mij/ mijn werkgever¹ worden voldaan na ontvangst van de factuur. 

(graag omcirkelen wat van toepassing is) 

 

Facturatie adres: (indien anders dan de persoonsgegevens)  

Werkgever / Instantie : ....................................................................................................................... 

Achternaam: dhr./mw. ......................................................................... Voorletters: ......................... 

Straatnaam en huisnummer:  .......................................................................................................... 

Postcode en Plaats :  ....................................................................................................................... 

Telefoon : .........................................  E-mail adres : ....................................................................... 

PO nr (indien van toepassing): ..................................................... 

 
Ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en 

hiermee akkoord te gaan.  

 

 

Kandidaat: .............................................. Werkgever/ instantie: ............................................... 

Bedrijfsstempel:  

 

 

Stuur het volledig ingevulde aanmeldformulier naar info@bruseco.nl 

mailto:info@bruseco.nl


 

Algemene voorwaarden BRUSECO Opleidingen 2020: 
 
Artikel 1: Algemeen:  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
BRUSECO : BRUSECO BV en BRUSECO Hulpdiensten BV gevestigd te Maarssen; 
Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee BRUSECO een overeenkomst 
 aangaat tot het afnemen van een opleiding.  
Cursist: De natuurlijk persoon die feitelijk aan de opleiding deelneemt.  
Instructeur: Een natuurlijk persoon in dienst of verbonden aan BRUSECO die een opleiding of 
 gedeelte daarvan doceert in de ruimste zin van het woord 
Opleiding: Elke opleiding, training of cursus in de ruimste zin van het woord, die door 
           BRUSECO BV of BRUSECO Hulpdiensten BV wordt verzorgd en aangeboden.  
Cursusgeld: Het cursusgeld bestaat uit de volgende elementen: Lesgeld; Examengelden voor 
  zowel interne als externe examens en de inschrijfgelden voor Excellent.Me; 
 
Artikel 2: Inschrijving  en aanvaarding voor opleidingen: 
2.1 De inschrijving voor een opleiding kan uitsluitend plaats vinden door middel van een door 

BRUSECO  verstrekt (digitaal) inschrijvingsformulier en geldt voor alle onderdelen van de gekozen 
opleiding of training. 

2.2 Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door BRUSECO nadat BRUSECO schriftelijk danwel 
elektronisch deze heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als een overeenkomst en bewijs 
van inschrijving.  

 
Artikel 3: Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen, 

goederen en/of diensten, leveringen van welke aard dan ook en iedere overeenkomst en 
rechtsbetrekking tussen BRUSECO en opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen 
partijen die zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook tegenover opdrachtgever en cursist voor eventuele 
derden die BRUSECO inschakelt voor de uitvoering van opdrachten. 

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en 
vervolgopdrachten. 

3.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

3.5 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze 
overeenkomst.  

 
Artikel 4: Planning opleidingen 
4.1 BRUSECO bepaalt op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de gesloten overeenkomst tot 

afname van de opleiding.  
4.2 In onderling overleg met cursist en/of opdrachtgever stelt BRUSECO de planning vast van de 

afgenomen opleiding, voor aanvang van de opleiding, welke schriftelijk aan cursist en/of 
opdrachtgever wordt toegezonden. Van de eenmaal vastgestelde planning kan niet worden 
afgeweken, tenzij er schriftelijk toestemming is verleend door BRUSECO 

4.3 In uitzonderlijke gevallen kan de cursist en/of opdrachtgever, voorafgaand de opleiding BRUSECO  
schriftelijk verzoeken om de opleiding door te schuiven naar een andere datum. Het is de 
bevoegdheid van BRUSECO om het gedane verzoek te honoreren of af te wijzen.  

 
Artikel 5: Uitvoering van opleidingen: 
5.1 BRUSECO zal de opleidingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen 

van goed vakmanschap ter uitvoering brengen.  
5.2 BRUSECO  behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering en verzorging van diens opleidingen 

derden te mogen inschakelen. 
 
Artikel 6: Facturering en betaling: 
6.1 BRUSECO stuurt aan opdrachtgever separaat van of gelijk met de bevestiging van inschrijving één 

of meerdere facturen over het verschuldigde cursusgeld.  
6.2 Betaling door opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening plaats binnen 14 dagen na 

factuurdatum op een door BRUSECO aan te wijzen bankrekening.  
6.3 Bij het niet tijdig betalen van de factuur door opdrachtgever, behoudt BRUSECO zich het recht 

voor om de deelname van de cursist aan de opleiding per direct op te schorten. 
6.4 Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft BRUSECO het recht op 

vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de dag waarop het verschuldigde bedrag 
helemaal is voldaan.  

6.5 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BRUSECO maakt als 
gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.  

6.6 In geval van liquidatie,  faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingen van BRUSECO en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BRUSECO 
onmiddellijk opeisbaar zijn.  

 
Artikel 7: Annulering  en restitutie cursusgeld 
7.1 Particuliere cursisten hebben na inschrijving voor een opleiding of training een bedenktijd van 14 

dagen waarbinnen zij kosteloos van deelname af kunnen zien (consumentenrecht). 
7.2 Annulering van een opleiding dient plaats te vinden per aangetekende brief aan BRUSECO. 
7.3 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag is geen lesgeld verschuldigd, maar 

wel de examengelden en inschrijvingsgelden.  
7.4 Eventueel reeds betaalde lesgelden worden aan opdrachtgever en/of cursist gerestitueerd binnen 

vier weken na annulering van de opleiding mits de cursist schriftelijk aan BRUSECO  heeft kenbaar 
gemaakt op welk rekeningnummer dit bedrag dient te worden bijgeschreven. 

7.5 Bij annulering binnen 4 weken, voor aanvang van de eerste lesdag is het volledige cursusgeld 
verschuldigd.  

7.6 Na aanvang van de opleiding is er geen restitutie van het cursusgeld mogelijk voor de opleiding of 
onderdelen daarvan.  

7.7 De afwezigheid van een cursist bij het eerste cursusonderdeel zonder schriftelijke  voorafgaande 
afmelding wordt gezien als een annulering en als zodanig afgehandeld.  

7.8 De opdrachtgever mag tot 15 werkdagen voor aanvang van een opleiding in de plaats van cursist 
een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor 
de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet. BRUSECO brengt voor deze 
wijziging aan de opdrachtgever administratiekosten in rekening. Naast de administratiekosten van 
BRUSECO zijn in dat geval ook de extra examengelden verschuldigd, welke eveneens worden 
doorberekend aan de opdrachtgever.  

 
 

Artikel 8: Opschortingsrecht 
8.1 Indien en zolang cursist en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 

verplichting die voor haar uit de met BRUSECO gesloten overeenkomst en/of daarmee 
samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft BRUSECO het recht de nakoming van haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten. 

8.2 Onder de in lid 1 genoemde verplichting vallen mede omstandigheden die na de totstandkoming 
van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat cursist en/of opdrachtgever zijn 
verplichtingen niet zal nakomen, alsmede het verzoek (financiële) zekerheid te stellen en deze 
zekerheidsstelling uitblijft of onvoldoende is.  

 
 
Artikel 9: Examens 
9.1 Examens maken onderdeel uit van de opleiding en kunnen zowel door BRUSECO zelfstandig als 

door een extern exameninstituut worden afgenomen. Dit is afhankelijk van de te volgen opleiding. 
9.2 Cursist en opdrachtgever accepteren bij inschrijving eveneens van toepassing zijnde (externe) 

examenreglementen 
9.3 BRUSECO leidt ook op voor (praktijk)examens welke worden afgenomen door derden en draagt 

zorg voor de juiste aanmelding.  
9.4 Het cursusgeld is inclusief de inschrijfgelden voor de ( 1e kans) af te leggen en gecommuniceerde 

examens. Voor herkansingexamens zijn aanvullende examengelden verschuldigd, welke door 
BRUSECO bij opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 10: Legitimatie en rijbewijs 
10.1 Cursist is verplicht bij inschrijving juiste en correcte persoonsgegevens te verstrekken en dient zich 

te legitimeren.  
10.2 Om deel te kunnen nemen aan opleidingen dient cursist minimaal in het bezit te zijn van een geldig 

rijbewijs B en te beschikken over de rijbevoegdheid die past bij de opleiding.  
10.3 Tijdens het volgen van de opleiding dient cursist altijd een geldig rijbewijs bij zich te dragen en op 

verzoek te kunnen tonen. Zonder het kunnen overleggen van een geldig rijbewijs B wordt de 
cursist van deelname van het desbetreffende programmaonderdeel uitgesloten. Eventuele 
meerkosten voor het later inhalen van een programmaonderdeel komen voor rekening van cursist. 

10.4 BRUSECO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever en/of 
cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever en/of cursist vrijwaart 
BRUSECO voor schade van derden als gevolg van de door hem aan BRUSECO gegeven onjuiste 
en/of onvolledige informatie.  

 
Artikel 11: Uitval instructeurs of cursisten 
11.1 Bij ziekte en/of verhindering door een instructeur zal BRUSECO, indien mogelijk, zorgdragen voor 

gelijkwaardige vervanging.  
11.2 Indien vervanging niet mogelijk is stelt BRUSECO de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis 

en stelt in overleg met de cursist een alternatieve datum vast. 
11.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een instructeur heeft cursist danwel opdrachtgever geen 

recht op schadevergoeding. 
11.4 Bij ziekte en/of verhindering van de cursist stelt cursist en/of opdrachtgever, BRUSECO hier zo 

spoedig mogelijk van in kennis. In onderling overleg stellen partijen een nieuwe aangepaste 
opleidingsplanning vast. Zonder verklaring van een arts kan er bij uitval geen kosteloze 
verschuiving van de opleidingsdatum plaatsvinden. 

11.5. Eventuele ontstane meerkosten ten gevolge van de uitval van cursist worden door BRUSECO  
doorbelast aan de cursist of opdrachtgever,  

 
Artikel12: Geheimhouding en exclusiviteit  
12.1 BRUSECO is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de 

opdracht zijn betrokken, deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die 
hem door opdrachtgever en/of cursist  ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan 
verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels 
BRUSECO  een informatieplicht opleggen.  

12.2 BRUSECO is gerechtigd de, na uitvoering van de werkzaamheden, verkregen resultaten, mits die 
resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of 
vergelijkende doeleinden 

12.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid is BRUSECO  niet gerechtigd de informatie die hem 
door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor 
zij werd verkregen.` 

 
Artikel 13: Intellectuele eigendom  
13.1 BRUSECO houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auters- en andere rechten. Zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSECO mag niets van dit materiaal 
vermenigvuldigd worden of openbaar gemaakt.   

13.2 BRUSECO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij 
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de 
opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden 
gevestigd. 

13.3 Het is opdrachtgever en/of cursist uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen 
training-, opleiding- en computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en 
andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te 
openbaren of te exploiteren. 

 
Artikel 14: Aansprakelijkheid  
14.1 BRUSECO is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de opdrachtgever en/of cursist lijdt 

tijdens de tenuitvoerlegging van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van BRUSECO. 

14.2 Artikel 14.1 is eveneens van toepassing op ingehuurde derden door BRUSECO.  
 
Artikel 15: Klachten 
Klachten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de gegeven opleidingen door 
BRUSECO dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan BRUSECO kenbaar te worden gemaakt. 
 
Artikel 16: Toepasselijk  recht en geschillen  
16.1 Op de overeenkomst tussen BRUSECO en cursist en/of opdrachtgever en alle daaruit 

voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomst(en) tussen partijen zullen worden voorgelegd aan 

de in eerste instantie bevoegde rechter te Utrecht, behoudens het recht van BRUSECO om zaken 
voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.  


