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Meten van het effect van de praktijkopleiding Ecodrive  

op het rijgedrag van de chauffeurs 

o Beschrijving van de enquête 

In het kader van de studie over de impact van de nascholing op het gedrag van de chauffeur, werkt het 

ICB in samenwerking met FCBO en met Edubron een studie uit over de impact van een aantal 

lesmodules. In totaal wordt de impact van vijf lesmodules opgevolgd. Vijf modules worden opgenomen 

in een Europese studie. Het praktijkgedeelte van de ecodrive-module werd apart opgevolgd. In dit 

praktijkgedeelte wordt de impact van de  praktijkopleiding van de Ecodrive-cursus op het rijgedrag van 

de chauffeurs aan de hand van een praktische beoordeling. 

De praktische beoordeling bestaat uit twee luiken, namelijk één aan het begin van de opleiding en één  

op het einde. Op basis van de geregistreerde beoordelingen werd door het ICB een kwantitatieve 

evaluatie gemaakt van de impact van de opleiding op het rijgedrag van de chauffeur.  

De resultaten geven ons een inzicht voor welke rijtechnieken de grootste vorderingen werden gemaakt 

en voor welke er nog duidelijk ruimte is voor verbetering.  

Dit gebeurt aan de hand van een praktische beoordeling van 209 chauffeurs die in de sector werkzaam 

zijn. Aan de hand van een enquête die specifiek maar identiek was voor elke rit, werd de opleiders 

gevraagd of de chauffeurs de sleutelvaardigheden van defensief rijden/Ecodrive al dan niet onder de 

knie hadden. De vragenlijsten zijn opgenomen in de bijlage.   

Het sectorinstituut heeft de resultaten van deze twee trajecten geanalyseerd in acht rubrieken: 

• Gedrag van de chauffeur voor vertrek 

• Gebruik van het voertuig 

• Kwaliteit van het rijden 

• Verandering van richting en bochten 

• Rotonde 

• Naleving van de verkeersregels 

• Respect voor afstanden en aanpassing aan het verkeer 

• Principes van Ecodrive 

 

o Analyse van de resultaten 

Het ICB berekende de gemiddelde score voor de verschillende rubrieken per rit om te begrijpen welke 

categorieën het meest waren verbeterd als gevolg van de opleiding en voor welke categorieën nog 

meer ruimte voor verbetering was.   

Hieronder staan een overzicht waarbij de scores per vaardigheidscategorie voor beide ritten (en dus 

voor beide beoordelingen) worden weergegeven. Hoe dichter de score bij 1 ligt, hoe beter de 

vaardigheid van de chauffeurs is.  
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Categorië Gemiddelde 
score 1e rit 

Gemiddelde  
score 2e rit 

Progressiemarge 

Gebruik van het voertuig 0.73 0.94 29% 

Principes van Ecodrive 0.74 0.95 28% 

Gedrag van de chauffeur voor vertrek 87% 0.98 13% 

Respect voor afstanden en aanpassing aan het 
verkeer 

0.86 0.96 12% 

Naleving van de verkeersregels 0.90 0.98 9% 

Kwaliteit van het rijden 0.91 0.98 8% 

Verandering van richting en bochten 0.93 0.97 4% 

Rotonde 0.97 0.99 2% 

 

In de eerste plaats wijzen we op de positieve progressiemarge binnen de verschillende vaardigheden. 

In de tabel hierboven zien we inderdaad dat deze marge altijd positief is, wat betekent dat alle 

beoordeelde rijvaardigheden tijdens de 2e  rit zijn verbeterd.  

Vervolgens kunnen we ook een overzicht maken van de vaardigheden die tijdens de 1e rit het meest 

of het minst worden beheerst.  

Op basis van de beoordeling van de eerste rit kunnen we concluderen dat bij aanvang van de opleiding:  

- Het gebruik van het voertuig (0,73), de principes van Ecodrive (0,74), het respecteren van de 

afstanden (0,86) en het gedrag voor vertrek (0,87) de elementen met de laagste score zijn 

- Het naleven van de verkeersregels (0,9), de kwaliteit van het rijden (0,91) en het veranderen van 

richting (0,93) meer aanwezig zijn maar nog lichte onvolkomenheden vertonen 

- het rijgedrag op een rotonde de hoogste score geeft (0,97) 

Tenslotte kunnen we uit de twee beoordelingen vaststellen dat  

- het gebruik van het voertuig (0,94), de principes van Ecodrive (0,95), het respect voor afstanden (0,96) 

en verandering van richting en bochten (0,97) de grootste positieve impact na de opleiding werd 

genoteerd.  

 

o Details van subvaardigheden 

Elk van de bovenvermelde categorieën wordt beoordeeld op basis van een aantal onderliggende 

vaardigheden. Voor elk van deze onderliggende vaardigheden werd het percentage berekend van de 

chauffeurs die de betrokken vaardigheid (nog) niet had verworven en dit zowel voor de eerste als voor 

de tweede rit zodat de vergelijking tussen de twee ritten kon gemaakt worden. 

1) Gedrag van de chauffeur voor vertrek (Score = 0.87 & 0.98)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

De chauffeur controleert zijn 
boorddocumenten 

72% 97% + 25% 

De chauffeur controleert zijn voertuig 81% 98% +17% 

De chauffeur stelt zijn stoel en stuur 
in 

97% 100% +3% 
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De chauffeur past de verschillende 
spiegels aan 

97% 99% +2% 

 

Op basis van de resultaten voor de gedragingen van de chauffeur voor hij vertrekt, stellen we vast dat 

de chauffeur reeds bij aanvang goed scoort voor de vaardigheden waarmee hij zich waarschijnlijk het 

meest bij betrokken voelt, namelijk de instelling van zijn stoel, stuur en spiegels. De voorafgaande 

controle van het voertuig en van de boorddocumenten scoren duidelijk minder goed. 19% van de 

chauffeurs controleerde hun voertuig niet en zelfs 28% had de boorddocumenten niet nagekeken. 

Maar na de tweede rit op het eind van de opleiding worden voor deze vaardigheden een sterke 

vooruitgang genoteerd. 

2) Gebruik van het voertuig (Score = 0.73 & 0.94)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Gebruik van de retarder (of 
remvertrager) 

58% 94% +36% 

Gebruik kinetische energie 62% 93% +31% 

Gebruik van de rem 83% 99% +16% 

Gebruik van de versnellingsbak (als 
handgeschakelde of sequentiële 

versnellingsbak) 

83% 97% +14% 

Positie van de handen 78% 88% +10% 

 

Onder deze categorie vallen een aantal vaardigheden die de basis vormen voor een correct gebruik 

van het voertuig. Deze categorie scoort zowel bij de eerste als bij de tweede rit het laagst. Vooral het 

gebruik van de remvertrager als het gebruik maken van de kinetische energie van het voertuig scoren 

laag bij veel chauffeurs bij aanvang van de opleiding. Het zijn elementen waarbij na de opleiding ook 

de meeste vooruitgang wordt genoteerd. Het slecht positioneren van de handen op het stuur behoort 

wellicht tot de slechte gewoontes van veel chauffeurs en blijkt ook na de opleiding nog een zwak punt 

bij veel chauffeurs.  

3) Kwaliteit van het rijden (Score = 0.91 & 0.98)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Vloeiend en comfortabel 81% 96% +15% 

Veilig rijden 95% 99% +4% 

Hoffelijk ten opzichte van andere 
weggebruikers 

98% 100% +2% 

 

Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op het rijgedrag van de chauffeur dat een rechtstreekse 

invloed heeft op derden, zijnde de passagiers en de andere weggebruikers. Over het algemeen scoort 

de chauffeur reeds bij aanvang van de opleiding goed voor deze vaardigheden. Wel kon bij een 

aanzienlijk aantal chauffeurs een duidelijke vooruitgang vastgesteld worden in het hanteren van een 

vloeiend en comfortabel rijgedrag. Dat heel wat chauffeurs op dit vlak minder scoorden bij aanvang 

van de opleiding houdt mogelijk verband met de gehanteerde snelheidsregelmaat. Deze vaardigheid 

wordt onder punt 7 behandeld. Hieruit blijkt dat chauffeurs vaak nog nodeloos hard optrekken en/of 
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afremmen hetgeen natuurlijk niet alleen een impact heeft op het verbruik maar ook op het comfort 

van de passagiers en op een vloeiend rijgedrag t.o.v. de andere weggebruikers. 

4) Verandering van richting en bochten (Score = 0.93 & 0.97)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Stuurtechniek 79% 92% +13% 

Aandacht voor het zwaartepunt 
(middelpuntvliedende kracht) 

93% 98% +5% 

Aangepaste snelheid 94% 99% +5% 

Overhang en uitzwaai 98% 100% +2% 

Gebruik van de richtingaanwijzers 97% 98% +1% 

Gebruik van de spiegels 98% 97% -1% 

 

Het rijgedrag van de chauffeurs bij verandering van richting en bochten scoort reeds bij aanvang van 

de opleiding goed. De progressiemarge na de opleiding is dan ook beperkt. 

5) Rotonde (Score = 0.97 & 0.99)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Gebruik van de richtingaanwijzers 94% 98% +4% 

Aangepaste snelheid 96% 99% +3% 

Respect voor de voorrangsregels 98% 100% +2% 

Gebruik van de spiegels 99% 99% -  

 

De chauffeurs zijn ook vertrouwd met het rijden op rotondes. De grootste winsttijdens de opleiding 

wordt gemaakt met betrekking tot het naleven van de snelheid op de rotondes 

6) Naleving van de verkeersregels (Score = 0.9 & 0.98)  

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Naleving van de 
snelheidsbeperkingen 

84% 97% +13% 

Respect voor de (snelheids)zones 
(zone 30, beperking ...) 

88% 99% +11% 

Naleving van de verbodsregels 95% 100% +5% 

Respect voor de voorrangsregels 95% 98% +3% 

 

Op het vlak van de naleving van de verkeersregels blijkt het respecteren van de snelheidsregels het 

zwakste punt wanneer de chauffeurs starten aan de opleiding. Na de opleiding wordt op dat vlak wel 

een grote progressie vastgesteld. 

 

 

7) Respect voor afstanden en aanpassing aan het verkeer (0.86 & 0.96)  
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Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Snelheidsregelmaat (niet nodeloos 
optrekken of afremmen) 

76% 93% +17% 

Respect voor de veiligheidsafstand 89% 96% +7% 

Aangepaste snelheid aan het verkeer 93% 100% +7% 

 

Bij het begin van de opleiding past een groot aantal van de chauffeurs nog onvoldoende de principes 

van ecodrive toe. Ze trekken nodeloos op en remmen vaak bruusk af. Na de opleiding merken we wel 

dat veel chauffeurs bijgeleerd hebben en dat de progressie dan ook groot is. 

8) Principes van Ecodrive (0.74 & 0.95) 

 

Categorië Gemiddelde score 1e rit Gemiddelde score 2e rit Progressiemarge 

Ecodrive (economisch rijden) 66% 95% +29% 

Voorzien/anticiperen 76% 94% +18% 

Waarnemen 79% 93% +14% 

Evalueren 79% 93% +14% 

Beslissen 86% 97% +11% 

Handelen 89% 99% +10% 

 

Voor de Ecodrive-principes is er een groot verschil in percentage tussen de twee ritten. Deze 

percentages worden aanzienlijk lager tijdens het 2e rit. Niettemin moet de nadruk vooral liggen op 

"waarnemen", "anticiperen" en "evalueren". Door de 1e drie subvaardigheden van Ecodrive 

(waarnemen, Anticiperen + Evalueren) te verbeteren, zullen chauffeurs in staat zijn betere beslissingen 

te nemen op het vlak van ecologisch rijden, wat de hoofddoelstelling is van de opleiding. 

o Ecodrive verbruik 

Het gemiddelde verbruik van de tweede reis lag meer dan 7% lager dan dat van de eerste reis. Hieruit 

kunnen we concluderen dat de opleiding effectief is en dat de chauffeur op het einde van de opleiding 

wel degelijk zijn gedrag heeft gewijzigd op dit vlak. Uit de verbruikswinst bleek ook dat één op de vier 

chauffeurs het verbruik met meer dan 10% heeft verminderd. 

Bij 77% van de chauffeurs daalde het verbruik tussen de eerste en de tweede rit. Hieronder de 

verdeling van de chauffeurs als een functie van brandstofwinst/-verlies 

Categorie % chauffeurs 

Daling verbruik tot 5% 33% 

Daling verbruik tussen 5% en 10% 20% 

Daling verbruik tussen 10 % en 15% 9% 

Daling hoger dan 15% 15% 

Zelfde verbruik 13% 

Hoger verbuik  10% 

 

We merken op dat 10% van de chauffeurs een hoger verbruik noteerden op het einde van de opleiding. 

We moeten dit resultaat wel enigszins relativeren omdat we het mogelijke verschil in de 

omstandigheden van beide ritten niet kennen (bv. meer file, andere weeromstandigheden,…)-. 
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o Conclusie van de analyse 

Als gevolg van de adviezen van de opleiders rijden de chauffeurs voorzichtiger en milieubewuster 

(scores hoger dan 94% in alle categorieën na de 2e rit).  

Om de totale rijscore te verbeteren, moeten tijdens de 1e rit verschillende dingen worden gedaan. Het 

zou daarom interessant zijn om tijdens de theorielessen maar ook bij de feedback na de eerste rit de 

nadruk te leggen op de volgende punten:   

- De chauffeur moet zijn documenten en zijn voertuig controleren (respectievelijk 28% en 19% van de 

ondervraagde chauffeurs heeft dit niet gedaan tijdens de 1e rit)  

- De chauffeur moet leren beter gebruik te maken van de kinetische energie, de retarder, de remmen 

en de handen beter te positioneren (respectievelijk 38%, 42%, 17% en 22% van de bestuurders behalen 

deze deelvaardigheden niet tijdens de 1e rit) 

- het gedrag bij verandering van rijrichting, bij het nemen van bochten en rotondes scoort reeds goed 

bij aanvang van de opleiding. Veel progressie kon tijdens de opleiding dan ook niet gemaakt worden.  

- het respecteren van de snelheden daarentegen is bij veel chauffeurs nog een zwak punt en is 

natuurlijk een belangrijk onderdeel in een veilig rijgedrag van de chauffeurs  

- er kon tijdens de opleiding ook veel progressie gemaakt worden op het vlak van het vermijden van 

het snel optrekken of bruusk afremmen. Deze progressie is direct verbonden met de vooruitgang die 

chauffeurs maakten betreffende het ecologisch rijgedrag. 

-- anticiperen en dan op korte tijd de juiste beslissing nemen zijn basiselementen voor het realiseren 

van een ecologisch rijgedrag. 

 

o Bijlagen 

 

1) Geef het rijksregisternummer in van de trainee  

 

2) Voor elk van de verschillende rubrieken dient u de chauffeur te evalueren op basis van een 

schaal "Verworven - Niet verworven" 

Verworven = Controle met lichte tekortkomingen 

Niet-verworven = Controle is onvoldoende (met grote tekortkomingen) 

 

3) Voor vertrek 

 

 Verworven Niet verworven 

De chauffeur controleert zijn voertuig   

De chauffeur controleert zijn boorddocumenten   

De chauffeur stelt zijn stoel en stuur in   

De chauffeur past de verschillende spiegels aan   

 

4) Gebruik van het voertuig 

 

 Verworven Niet verworven 
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Gebruik kinetische energie   

Gebruik van de retarder (of remvertrager)   

Gebruik van de versnellingsbak (als 
handgeschakelde of sequentiële versnellingsbak) 

  

Gebruik van de rem   

Positie van de handen   

 

5) Kwaliteit van het rijden 

 

 Verworven Niet verworven 

Veilig rijden   

Vloeiend en comfortabel   

Hoffelijk ten opzichte van andere weggebruikers   

 

6) Verandering van richting en bochten 

 

 Verworven Niet verworven 

Aangespaste Aangepaste snelheid   

Gebruik van de spiegels   

Gebruik van de richtingaanwijzers   

Stuurtechniek   

Aandacht voor het zwaartepunt 
(middelpuntvliedende kracht) 

  

Overhang en uitzwaai   

 

7) Rotonde 

 

 Verworven Niet verworven 

Aangepaste Aangepaste snelheid   

Respect voor de voorrangsregels   

Gebruik van de spiegels   

Gebruik van de richtingaanwijzers   

 

8) Naleving van de verkeersregels 

 

 Verworven Niet verworven 

Respect voor de voorrangsregels   

Naleving van de snelheidsbeperkingen   

Naleving van de verbodsregels   

Respect voor de (snelheids)zones (zone 30, 
beperking ...) 

  

 

9) Respect voor afstanden en aanpassing aan het verkeer 
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 Verworven Niet verworven 

Respect voor de veiligheidsafstand   

Aangepaste snelheid aan het verkeer   

Snelheidsregelmaat (niet nodeloos optrekken of 
afremmen) 

  

 

10) Principes van Ecodrive 

 

 Verworven Niet verworven 

Waarnemen   

Voorzien/Anticiperen   

Evalueren   

Beslissen   

Handelen   

Ecodrive (economisch rijden)   

 

 

11) Gemiddeld verbruik voor 100 km 

 

12) Duur van de rit (in minuten) 

 

13) Opmerkingen voor het verbruik en timing 


