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0. HET RIJBEWIJS
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Wie kan een Belgisch rijbewijs bekomen?
Wat als je geen geldig rijbewijs hebt?
Welke voertuigen mag je met een definitief rijbewijs B besturen?
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1. BEGELEIDER
1.1

Geslaagd voor het theorie-examen.
. Termijn van 3 jaar.
. Datum van aanvraag.
. Datum van aflevering.
1.2 Een voorlopig rijbewijs B met begeleider.
. Geslaagd voor het theorie-examen.
. Oefenen met begeleiders.
. Eerst een gestructureerde basisopleiding van 6 uur.
1.3 Wie mag je als begeleider nemen?
. Je hebt een voorlopig rijbewijs van 36 maanden.
. Aan welke voorwaarden moet je begeleider voldoen?
. Verplicht vormingsmoment voor begeleider.
. Andere regels.
1.4 Wanneer heb je een goede begeleider?
. Vragen die een begeleider zich vooraf moet stellen.
. Onderzoek.
. Test je begeleider vooraf.
. Door roepen en tieren verbergt een begeleider zijn angsten.
. Afleren moeilijker dan aanleren.
1.5 Verplicht vormingsmoment voor begeleider.
. Sinds 1 oktober 2017.
1.6 Hoelang moet je oefenen met begeleider?
. 9 maanden stage.
. 3 maanden stage.
1.7 Wat leren begeleiders vaak foutief aan?
. Onderzoek.
. Top vijf van de fouten.
. Maar ook…
1.8 Moet een begeleider zijn autoverzekering verwittigen?
. Je leert rijden met begeleider. Maar ben je verzekerd?
. Wat als een begeleider zijn verzekering niet verwittigt?
1.9 Aan het werk als begeleider.
. De eerste lesuren.
. Voor je begint als begeleider.
. Maak tijd vrij.
. Geen vervelende opdracht.
. Ken zelf de verkeersregels.
. Rijtechnieken.
. Tijdens de opleiding.
. Stap voor stap.
. Maak vooraf een planning.
. Angst – vertrouwen – communicatie.
. Fouten en goede punten.
. Alert zijn.
. Maak het jezelf niet te gemakkelijk.
. Checklists.
1.10 Mag je passagiers vervoeren?
. Een V.R. gekregen na 3/2/2014.

11

12

14

16

19
19
20

22
23

28

1.11 Mag je ook met een auto van rijschool examen afleggen?
. Probleem.
. Examen met auto van vriend of buurman.
. Examen met auto van de rijschool
1.12 Met je begeleider naar het praktijkexamen.
. Wat mag je begeleider doen en niet doen tijdens het examen.
. Belangrijk.
1.13 Heb je minder slaagkans als je leert rijden met een begeleider?
. Statistieken.
. Wie is bevoordeeld?
1.14 Mag je een VR 36 maanden wisselen voor een VR 18 maanden?
. Van VR 36 maanden naar 18 maanden.
1.15 Slechts 1 maal een VR 36 maanden.
. Sinds 3 februari 2014: 3 jaar wachten.
. Wordt de 3 jaar wachttijd afgeschaft?
1.16 Getuigenis van een begeleider.
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2. RIJSCHOOL
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Praktijkopleiding in een erkende rijschool.
. Moet je eerst geslaagd zijn voor het theorie-examen?
. Gecombineerde rijopleiding: rijschool en begeleider.
. Minimum 20 uur praktijkopleiding.
. Het bekwaamheidsattest.
. Hoelang blijven de gevolgde praktijklessen geldig.
. Krijg je meteen een V.R. rijbewijs 18 maanden?
Wanneer is een rijschool een erkende rijschool?
. Het erkenningsnummer.
. Het bekwaamheidsattest.
. Verschil erkende rijschool en rijbegeleidingscentra.
. Welke zijn de erkende rijscholen?
Je volgt 20 uur rijles. Neen je intussen een V.R. 36 maanden?
. Hoe snel worden 20 lesuren gegeven?
. Intussen dan maar eerst een VR 36 maanden?
. Nadeel 1.
. Nadeel 2.
. Nadeel 3.
Leer je best rijden met een automaat?
. Voordeel van een automaat.
. Nadeel van een automaat.
. Oplossing.
Hoeveel kost 20 uur praktijkles in een erkende rijschool?
Kan je nog extra uren praktijkles bijnemen?
. Mogelijkheid 1: in dezelfde rijschool waar je al geweest bent.
. Mogelijkheid 2: in een andere rijschool.
Kan je nog van rijschool veranderen?
Je hebt een bekwaamheidsattest gekregen. Wat nu?
. Wat moet je meenemen naar het gemeentehuis?
. Minimum 9 maanden stage.
. Je had al een V.R. van 36 maanden.
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3. VOORLOPIG RIJBEWIJS
3.1

Een voorlopig rijbewijs B afhalen op het gemeentehuis.
. Model 18 maanden – zonder begeleider.
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3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

. Model 36 maanden – met begeleider.
. Voorschriften pasfoto.
. De ‘L’.
Welke voertuigen mag je besturen?
. Auto.
. Bromfiets klasse B.
. Motorfiets.
Kan je zelf een auto kopen en een verzekering krijgen?
. Voorlopig rijbewijs: kan je een auto kopen?
. Voorlopig rijbewijs: kan je een verzekering krijgen?
. Je hebt een rijbewijs B.
Wanneer mag je niet rijden?
Waar mag je rijden?
. In Belgie.
. In het buitenland.
Hoeveel passagiers mag je meenemen?
. V.R. 18 maanden.
. V.R. 36 maanden.
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4. PRAKTIJKEXAMEN
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Hoe een afspraak maken?
. Examen met de rijschool.
. Examen met eigen voertuig.
. Wachttijden.
Hoeveel kost een praktijkexamen?
. Wettelijk bepaald.
. Praktijkexamen.
. De retributiebijslag.
Welke documenten heb je nodig?
. Examen met auto van de rijschool.
. Problemen met identiteitskaart.
. Examen met eigen voertuig.
. Verschil tussen begeleider en begeleidend persoon.
. Attest geslaagd voor theorie-examen is verloren.
Naar welk examencentrum moet je gaan?
. Examen met auto van de rijschool.
. Examen met eigen voertuig.
. Moeilijkheidsgraad verschilt per gewest.
. Rijscholen oefenen ook in het Brusselse gewest.
De auto waarmee je praktijkexamen gaat afleggen.
. Examen met auto van de rijschool.
. Examen met eigen voertuig.
. Het voertuig.
. De ‘L’.
. Tweede rechtse buitenspiegel.
. Extra achteruitkijkspiegel.
. De lichten.
. Het derde stoplicht.
. De nummerplaat.
. Hulpsystemen / camera.
. Veiligheidsgordel.
. GPS.
Is een extra binnenspiegel nodig?
. V.R. 36 maanden.
. V.R. 18 maanden.
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4.7

4.8

4.9
4.10

4.11

4.12
4.13

. Waar kan je een extra spiegel kopen?
. Buitenspiegel
Waaruit bestaat het praktijkexamen?
. Taal.
. Aankomst en inschrijving.
. Lottrekking.
. Risicoperceptietest.
. Voorafgaande controles.
. Proef op de weg – gewoon rijden.
. Proef op de weg – de manoeuvres.
. Proef op de weg – zelfstandig rijden.
Je hebt veel last van de zenuwen.
. Probleem.
. Waarvoor heb je stress?
. Waarom hebben zoveel jongeren faalangst?
. Je eerste examen.
. Je volgende examen.
Je hebt betaald maar je mag geen examen afleggen.
. Redenen waarom je geweigerd kunt worden.
. Retributiebijslag.
Het is de schuld van de examinator.
. Klachten.
. Examinator doet zijn job.
. Wat als je toch ten onrechte foutief bent beoordeerd?
. Verhaalprocedure.
Checklist – Voor je naar het examen gaat.
. Voor de kandidaat-bestuurder.
. Voor de begeleider.
. Voor het voertuig.
. Je kennis binnen in de auto.
. Je kennis buiten de auto.
. Je kennis van de motor.
Je bent tweemaal niet geslaagd.
. Verplicht 6 uur praktijkles volgen.
. Enkele vaak gestelde vragen.
Niet geslaagd en je voorlopig rijbewijs is vervallen.

62

65

67
68

70

72
73

5. DE VOORAFGAANDE CONTROLES
5.1

5.2
5.3

De voorafgaande controles.
. Voorafgaande controles.
. Controle of het examenvoertuig in orde is.
. Zetel en spiegels.
. Zelf alles ontregelen.
. Opnieuw alles juist afstellen.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen?
. De systematische controles.
. Wat zal gevraagd worden?
. De steekproefsgewijze controles.
. Bandenprofiel – slijtage van de banden.
. Bandenspanning
Hoe moet je de zetel correct afstellen?
. Wanneer wordt dat gevraagd.
. De te nemen stappen.
Hoe de spiegels correct afstellen?
. Het belang van de spiegels.
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5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

5.9

. Hoe moeten de spiegels afgesteld worden.
Checklist – Afstellen zetel en spiegels.
. Opdracht.
. De zetel.
. Examen spiegels.
Het bandenprofiel / bandenslijtage tonen.
. Belang van het bandenprofiel.
. Het bandenprofiel tonen tijdens het examen.
Hoe controleer je de bandenspanning?
. Bandenspanning.
. Tips voor goede bandenspanning.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen tijdens het examen?
Het openen van de motorkap.
. Het openen.
. Het sluiten.
Onder de motorkap.
. Motorolie – oliepeil.
. Functie van motorolie.
. Controle van het oliepeil.
. Het controlelampje.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen tijdens het examen?
. Remvloeistof
. Algemeen.
. Problemen tijdig opsporen.
. Het controlelampje.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen tijdens het examen?
. Koelvloeistof.
. Waarom?
. Controle.
. Controlelampje.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen tijdens het examen?
. Product ruitenwissers.
. Doel.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen tijdens het examen?
. Beoordeling door de examinator.
Checklist – Voorafgaande contrles.
. Binnen in de auto.
. Buiten de auto.
. Onder de motorkap.
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6. DE MANOEUVRES
6.1

6.2

6.3

De manoeuvres.
. Tijd voor de manoeuvres.
. Goed om weten.
. Detail uitleg.
Keren in een straat.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
. Stap 1.
. Stap 2.
. Stap 3.
. Stap 4.
. De boordeling door de examinator.
Checklist – Keren in een straat.
. Opdracht.
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. Keren.
In een rechte lijn achteruitrijden.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
. Voorbeeldfilmpjes.
6.5 Evenwijdig ten opzichte van de weg rechts tussen twee auto’s parkeren.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
. Je opdracht.
. Tip examen.
. Goot – borduur.
. Het parkeren.
. Stap 1.
. Stap 2.
. Stap 3.
. Tip examen.
. Belangrijk.
. De beoordeling door de examinator.
. Oefenen.
6.6 Evenwijdig ten opzichte van de weg links tussen twee auto’s parkeren.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
6.7 Loodrecht ten onzichte van de weg vooruit in een vak parkeren.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
. Animatiefilms.
. Uitstappen en instappen.
6.8 Loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren.
. Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen?
. Belangrijk is.
. Animatiefilms.
. Uitstappen en instappen.
6.9 Mag je de spiegels nog verzetten tijdens het parkeren?
. Probleem.
. Wanneer stel je de spiegels af.
6.10 Het in- en uitstappen.
. Wanneer moet je deze proef doen?
. Waarop moet je letten?
. Wegstappen van het voertuig.
. Het instappen.
6.11 Checklist - parkeren achter een voeruig.
. Opdracht.
. Parkeren.
. Uitstappen.
. Instappen.
6.4

99

101

107
108

110

112
113

115

7. DE EXAMENPROEF OP DE OPENBARE WEG
7.1
7.2
7.3
7.4

Waaruit bestaat de proef op de openbare weg?
Hoe moet je de handen correct op het stuur houden?
. Tijdens het rijden.
. Sturen en bochten.
Mag je aan het stuur draaien als de auto stilstaat?
De examenroutes, knooppunten en doorgangen.
. Examenroutes.
. Examenknooppunten en doorgangspunten.
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7.5
7.6

. Hoe oefenen?
. Doorgangspunten van een aantal examencentra.
Een bepaalde bestemming vinden via GPS.
. Wat moet de kandidaat-bestuurder doen?
. Wie stelt de GPS in?
Waarop zal de examinator letten om te beoordelen?
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8. EINDE EXAMEN
8.1

8.2
8.3

Je bent geslaagd. Hoe bekom je een rijbewijs B.
. Wat moet je vooraf doen?
. Wat moet je meebrengen.
. Mag je intussen nog rijden?
Je bent niet geslaagd. Wat nu?
. Je leert rijden met begeleider.
. Je hebt leren rijden met de rijschool.
Een rijbewijs hebben is geen garantie dat je kunt rijden.
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De pedalen in de auto.
. Auto met manuele versnelling.
. De pedalen.
. Plaats van de voeten.
Het starten van de motor.
. Vooraf.
. De contactsleutel.
. Stappen bij het starten van de motor.
Vertrekken.
. Controles voor je vertrekt.
. Het vertrekken.
. Problemen bij het vertrekken.
Automaat – manuele versnelling.
. Mogelijkheid 1.
. Mogelijkheid 2.
. Waarschuwing.
Remmen en terugschakelen.
. Definities.
. Remmen.
. Belangrijk.
. Wat doen kandidaat-bestuurders vaak fout?
. Vooruitziend rijden/remmen.
. Van 5de naar 1ste.
. Onderzoek.
Remmen met ABS.
. Problemen zonder ABS.
. Wat doet ABS?
. Hoe rem je best met ABS.
. Hoe remt een wagen met ABS op losse ondergrond?
Remmen als je in eerste versnelling rijdt.
. Wat je al weet.
. Hoe zit het als je in eerste versnelling rijdt?
Remmen en bochten.
. Wanneer moet je remmen?
. Wat niet mag.
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9. RIJDEN
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8
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9.9

9.10
9.11
9.12
9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18
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De handrem.
. Hoe de handrem gebruiken?
. Lichtje.
. Functies van de handrem.
. Elektronische parkeerrem.
. Belangrijk.
Onderstuur en overstuur.
. Onderstuur.
. Overstuur.
Hoe voorkom je dat je achteruitrijdt op een helling?
. Probleem.
. Vertrekken op een steile helling.
Stoppen en opnieuw vertrekken op een helling.
. Stap voor stap.
Wanneer de richtingaanwijzers gebruiken?
. Algemene regel.
. In praktijk.
. Is het erg als tijdens het inhalen de richtingaanwijzer aan blijft?
. Wat als je voorbij een voetganger op de rijbaan wil rijden?
. Vanaf wanneer de richtingaanwijzer laten branden?
Naar links afslaan.
. Algemeen.
. Zeker zijn dat je wel naar links mag afslaan.
. Tijdens het praktijkexamen.
. Kenbaar maken en voorsorteren.
. Gereglementeerde beweging: soms voorrang verlenen.
. Stap voor stap.
. Moet je altijd in tweede versnelling een bocht nemen?
. Hoe een bocht naar links nemen?
Voorrang verlenen en voorrang krijgen.
. Algemeen.
. Mag je altijd voorrang verlenen?
. Voorrang verlenen aan een bus.
Een autosnelweg oprijden.
. Oprijden.
. Hoe een autosnelweg oprijden?
. De invoegstrook is te kort.
. Voorrang verlenen.
Rijden op een autosnelweg.
. De eerste keer.
. Snelheid.
. Inhalen.
. File.
Veilige rijafstand.
. De tweesecondenregel.
. Regen.
Een autosnelweg verlaten.
. Algemeen.
. De afrit voorbij gereden.
Wat doen als je in een file terechtkomt?
. File.
. Bij het naderen van een file.
. Tips voor filerijders.
De rotonde.
. Wat is het?
. Een rotonde oprijden.
. Rijden op een rotonde.
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. Een rotonde verlaten.
9.22 Hoe reageren bij mist?
. De lichten.
. Het naderen van een mistbank.
. Rijden in de mist.
. Ongeval in de mist.
9.22 Wat verstaat men onder hoffelijk rijgedrag?
. Agressief rijgedrag.
. Hoffelijk rijgedrag.
9.24 Wat verstaat men onder defensief rijden?
. Defensief rijden.
. Voorbeeld.
. Tips om defensief te rijden.
. Moet je de wegcode blindelings toepassen?
9.25 Wanneer mag je op een busstrook rijden?
9.26 Wanneer op een bijzondere overrijdbare bedding.
9.27 Checklist – Waar of wat heb je geoefend.
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10. POLITIE EN OVERTREDINGEN
10.1 Hoe reageren wanneer de politie je laat stoppen?
10.2 Wat gebeurt er wanneer je een overtreding begaat?
. Mogelijkheid 1.
. Mogelijkheid 2.
. Mogelijkheid 3.
10.3 Een kruispunt blokkeren.
. Situatie.
. Gevolg.
. Conclusie.
10.4 Vluchtmisdrijf.
. Wat is vluchtmisdrijf?
. Waarom plegen jongeren vaak vluchtmisdrijf?
. Wat doen bij een ongeval met stoffelijke schade.
. Strafbepalingen vluchtmisdrijf.
10.5 Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
. Niet verwarren met verval van recht tot sturen.
. Wanneer kan het rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken?
. Hoe gebeurt het in praktijk?
. Moet je ook voor de rechter verschijnen?
. Tijdelijk verbod van 3, 6 of 12 uur.
10.6 Strengere straffen voor beginnende bestuurders.
10.7 Recidive.
10.8 Overtredingen van de derde en de vierde graad.
10.9 Wat zijn herstelonderzoeken?
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