
Begeleidersavond 
Rijbewijs



Het programma

� Kennismaking

� Over methodiek en pedagogie … ofwel    
hoe begin ik eraan?

� Het begeleidingsplan

� Getuigenis van een begeleider

� Pauze

� Het Praktisch examen

� Vraagstelling



Over methodiek en pedagogie…



Kwaliteiten van een goede begeleider/bestuurder:

� Verantwoordelijkheidszin

� Concentratie

� Anticipatie

� Geduld

� Vertrouwen

� Kennis

� Communicatie



De begeleider als coach

� De uitleg

� Het plannen van de route

� Vraag- en antwoordtechniek

� Feedback en aanmoedigingen

� Leren anticiperen



Het begeleiden van de praktische training

Welke leermethode gebruiken?

� 1ste fase: cognitieve fase

� 2de fase: associatieve fase

� 3de fase: autonome fase = automatisme

Motivatie = enthousiasme = stapsgewijs werken



Het begeleiden van de praktische training

Wat heeft de leerling nodig?

� Verder bouwen op wat leerling al kan =  
progressief leren

� Uitleg kort, simpel en “to the point” met 
positieve instructies

� Geleidelijk verantwoordelijkheid aan leerling 
overlaten

� Beter elke dag half uur rijden dan drie uur op één 
dag

Begrip opbrengen voor de leerling:



Hoe de praktische training structureren?

� De gekozen route moet afgestemd zijn op de 
leerstof

� Volgorde van de lessen is progressief: van 
makkelijk naar moeilijk en in logische volgorde

� Pas een nieuwe verkeerssituatie voorschotelen 
als leerling er klaar voor is

� Vorderingen maken op ritme van de leerling

� Leerling voortdurend feedback geven

� Leerling moet eerst eenvoudige rijtaken goed 
beheersen vooraleer een complexe situatie 
wordt  aangepakt



Het begeleidingsplan

� Leerlingenboekje en leidraad 
voor de begeleider

Getuigenis van een begeleider



Pauze



Het praktisch examen



A. De stageperiode

Model 18 maanden buitenkant



Model 18 maanden binnenkant



Model 36 maanden buitenkant



Model 36 maanden binnenkant



a) Algemeenheden

� Veranderen model is toegestaan (VRB 18M 1X)

� Verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, 
zondag, feestdagen en op de vooravond van   
een wettelijke feestdag van 22 uur tot 6 uur

� L-teken achteraan op voertuig

� Geen commercieel goederenvervoer

� Geen aanhangwagen

� Na 2 X niet slagen = 6 uur les in rijschool



b) Stageperiode VRB 18 M

� Leerling mag alleen rijden

� Tijdens praktijkexamen MOET begeleidend 
persoon min 24 jaar + rijbewijs B aanwezig zijn

� Tijdens stage MAG vergezeld worden door 
persoon min 24 jaar + rijbewijs B

� Geen tweede passagier toegestaan (= max. 2 
inzittenden in de auto)



c) Stageperiode VRB 36 M

� Begeleider vooraan verplicht

� Begeleider mag niet betaald worden behalve 
indien hij een gebrevetteerde rij-instructeur is

� L-teken achteraan op voertuig

� Achteraan is één passagier toegestaan (= max. 
3 inzittenden maximum in de auto)



d) Voorwaarden begeleider (VRB 36 M)

� Minstens 8 jaar houder en drager van een 
Belgisch of Europees rijbewijs categorie B

� Ingeschreven in België en houder zijn van een 
identiteitsdocument afgegeven in België

� Laatste 3 jaar voor afgifte van het VRB niet 
vervallen van het recht tot sturen



e) Stagevoertuig (VRB 36 M)

� Tweede achteruitkijkspiegel in voertuig (geen 
make-up spiegel achter zonneklep)

� Indien gesloten koetswerk: rechtse 
buitenspiegel

� Parkeerrem (handrem) binnen bereik van 
begeleider



B. Een afspraak maken

� Persoonlijk op het examencentrum:
� Van maandag tot vrijdag
� Van 7 uur tot 16.45 uur

� Via de website:
� www.autoveiligheid.be

� Per telefoon:
� Van 8 uur tot 17 uur
� 0902/88.259 (0,74 €/minuut)

� Afspraakblad goed bewaren!



C. Het praktijkexamen

a) Het aanmelden

� Tijdig aanwezig zijn op het examen

� Auto op het terrein rijden

� Voertuig moet volledig in orde zijn:
� 4 wielen en min 3 zitplaatsen
� Parkeerrem binnen handbereik begeleider
� Lichten en bedieningsorganen
� “L” en 2de achteruitkijkspiegel
� Achterbank ontruimd
� gordels

� Examengeld: 36 euro



� Documenten:

� Identiteitskaart en VRB van kandidaat
� Identiteitskaart en RB begeleider
� Afspraakblad
� Inschrijvingsbewijs
� Keuringsbewijs (indien auto onderworpen)
� Verzekeringsbewijs



b) Het verloop van het examen

Verstellen van de zitplaats voor een juiste zithouding



- Stuurhouding



Afstellen van de achteruitkijkspiegels, 
veiligheidsgordel en hoofdsteun





Worden steekproefsgewijze gecontroleerd:

Banden



Motorkap openen



Vloeistoffen: ruitenwisser

Vloeistoffen: koelvloeistof



Vloeistoffen: Olie

Vloeistoffen: remvloeistof

Bij olieniveausensor: 
aanwijzen op dashboard



Bedienen van:

� Standlichten

� Dimlichten

� Grootlichten

� Achtermistlicht

� Richtingaanwijzers

� Ruitenwissers

� Geluidstoestel (claxon)

� Stoplichten



Aanduiden (en indien nodig tijdens de rit het 
bedienen van):

� Verluchting
� Ontwaseming van voor- en zijruiten
� Juiste stand op ruiten
� Ventilator

� Ontdooiing
� Achterruitontdooiing



Rit in het verkeer

� Stads- en snelverkeer

� Rij- en remtechniek

� Verkeersreglement toepassen

� Wegrijden op helling

















C. Wat kennen?



c) Beoordeling van het examen

1Slecht

12Onvoldoende

42Voorbehoud

Goed

Weg



De aanrijding – het formulier



De aanrijding – het formulier



Uw lesgever is:

VANDERMEERSCH Luk-Antoon

GSM: 0475/84 40 41

E -mail: lukantoon@gmail.com


