
Hoe word ik 
rijlesgever ? 

eduloo

Font = railway regular
Blauw = 100 75 49 57
Oranje =  0 75 100 0



Deze brochure is een uitgave van Edulogia,
het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie.

Versiedatum 06/2020

eduloo

Font = railway regular
Blauw = 100 75 49 57
Oranje =  0 75 100 0



3

Voorwoord

V
Verkeersveiligheid is voor mij als 
Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken een topprioriteit. 

Ik hou vast aan Vision ZERO tegen 2050 om 
te zorgen voor nul verkeersdoden op 
Vlaamse wegen. 
Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. 
Het alsmaar stijgend aantal doden in het 
verkeer dwingt ons tot een radicale trend-
breuk. Achter die cijfers zitten mensen. 
Iedereen heeft de mond vol over 
verkeersveiligheid maar het mogen geen 
holle woorden blijven. 

Menselijk gedrag blijft een zeer belangrijke 
factor bij verkeersongevallen. 
Zo blijven onaangepaste snelheid, rijden 
onder invloed, vermoeidheid of afleiding 
belangrijke ongevalsfactoren. 
Om hier gepast op in te grijpen, blijf ik 
inzetten op verkeersveilig gedrag bij alle  
weggebruikers. Een kwaliteitsvolle  
rijopleiding, die beginnende chauffeurs goed 
voorbereidt op het verkeer, is daarin  
essentieel. 
Het rijbewijs is geen eindpunt maar een be-
ginpunt om levenslang te blijven investeren 
in bewust verkeersgedrag. 

In de vorige legislatuur werd er ingezet op 
de vernieuwing van de rijopleiding. 
Die vernieuwing evalueren we, in over-
leg met de rijexamencentra, verder. Ik ben 
blij vast te stellen dat de principes van de 
GDE-Matrix (de Goals for Driver Education) 
steeds meer actief toegepast worden in het 
leerproces. Het is immers belangrijk om niet 
enkel te focussen op de rijtechniek en ver-
keersregels, maar ook voldoende aandacht 
te besteden aan hogere gedragsniveaus 
zoals verkeersinzicht, risico-inschatting én 
de juiste verkeersattitude van de  
leerling-bestuurder. 

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken 

Een kwaliteitsvolle rijopleiding staat of valt 
met goed opgeleide rijlesgevers om samen 
te gaan voor een betere verkeersveiligheid. 

Een rijlesgever vervult een belangrijke 
maatschappelijke rol om toekomstige weg-
gebruikers op een verantwoordelijke manier 
deel te laten nemen aan het verkeer. 
Heel wat Vlaamse rijscholen hebben  
momenteel openstaande vacatures voor  
rijlesgevers. Ook de vraag op de arbeids-
markt is dus groot. 

Deze informatiebrochure van Edulogia geeft 
u info over de belangrijkste functies en het 
gewenst profiel van de rijlesgever, alsook 
over de voorwaarden en voordelen die aan 
de job verbonden zijn.  Samen bouwen we 
met rijlesgevers mee aan een verkeersveilig 
Vlaanderen.
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Belang van de opleidingen.

In tegenstelling tot wat sommigen 
verwachten hebben de theorie- en 
praktijklessen niet alleen tot doel 

om de leerling-bestuurder op te leiden in 
functie van het uiteindelijke rijexamen.  

Naast het technische aspect van de  
opleiding, hebben rijlesgevers de ambitie om 
de leerlingen te helpen het nodige inzicht 
en de attitude te verwerven om zich  
veilig in het verkeer te kunnen bewegen ten 
opzichte van zichzelf en andere weggebruikers. 
Ook het sociale aspect van autorijden en 
milieubewust omgaan met mobiliteit komt 
in een rijles aan bod.   

Uiteraard moet de leerling het  
verkeersreglement eerst goed onder de knie 
hebben, vooraleer de eerste keer de  
openbare weg op te gaan. Theorielessen 
in een erkende rijschool zijn aan te raden 
omdat tijdens die lesmomenten de  
verkeersregels worden getoetst aan de 
praktijk. Door audiovisuele hulpmiddelen in 
te zetten, wordt de leerstof nog  
realistischer benaderd.  
De interactie tussen de cursisten maakt de 
lessen boeiend en leerrijk. 

De auto’s, uitgerust met dubbele bediening, 
staan de lesgevers toe praktijkles te geven 
in een zo veilig mogelijke situatie en geven 
de leerlingen de gelegenheid om al snel 
zelfstandig beslissingen te nemen.  
De ervaring van de rijlesgever draagt  
daarnaast bij tot de kwaliteit van zowel de 
theorie- als de praktijkopleiding. 

Vooraleer iemand zichzelf een goede  
bestuurder kan noemen, moeten alle  
technische handelingen zo goed als  
automatisch of onbewust uitgevoerd

worden. Zo kan genoeg aandacht besteed 
worden aan het soms snel wisselende en  
chaotische verkeersgebeuren. 

Rijlesgever

Om te mogen lesgeven in een 
erkende rijschool, moet zowel 
de lesgever theorie als de les-

gever praktijk houder zijn van een brevet 
van beroepsbekwaamheid, dat maar 
kan behaald worden na geslaagd te zijn in 
een reeks examens, ingericht door de 
Vlaamse overheid.  

Brevet II :  praktijklesgever cat. B en G 

Brevet III :  theorielesgever  

Brevet IV :  praktijklesgever cat. AM, A1,  
  A2 en A 

Brevet V :  praktijklesgevercat. B+E, C1,   
              C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

Specialisaties: - Lesgever vormingsmoment 
 - Lesgever terugkommoment

Opleidingscursus 

Meerdere erkende opleidings- 
instellingen in Vlaanderen bieden 
in samenwerking met, en  

ondersteund door, Edulogia en Federdrive 
een opleidingscursus tot rijlesgever aan. In 
de cursus komt niet enkel de eigenlijke  
leerstof aan bod, er wordt ook geleerd hoe 
het lesgeven zelf in zijn werk gaat. 

De deontologie van de rijlesgever en de 
houding tegenover de leerling worden er 
in behandeld alsook de interactie met de 
examinator en het examencentrum. 
Deze cursus is een echte en volledige 
beroepsopleiding. 

I

M

O
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Voorwaarden verbonden aan de 
toegang tot het beroep

1.  Praktijklesgever

• Bij indiensttreding: minimum 3 jaar  
houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B  
(behalve voor lesgevers cat. A) en minimum 
houder zijn van het rijbewijs voor het  
voertuig waarmee les gegeven wordt. 

• Getuigschrift van goed gedrag en zeden 
(model 2) voorleggen bij de start van de 
stage.

• In de laatste 3 jaar niet vervallen zijn (of 
geweest zijn) van het recht om een motor-
voertuig te besturen (behalve bij uitwissing 
van de veroordeling of bij herstel in eer en 
rechten). 

• Niet veroordeeld zijn voor bepaalde in-
breuken op het Strafwetboek, de wet  
betreffende de politie op het wegverkeer of 
het KB erkenningen rijscholen. 

• Houder zijn van een attest van rijgeschikt- 
heid groep 2 (geneeskundige schifting).

• De functie van praktijklesgever is niet 
verenigbaar met een functie als tolk bij het 
theorie-examen of met een functie bij de 
technische controle van motorvoertuigen. 

• Indien het beroep uitgeoefend wordt in 
combinatie met een betrekking als  
ambtenaar, lokale / federale politie of leger 
moet steeds een toelating voorgelegd 
worden van de hiërarchische overste.

• Houder zijn van een instructietoelating 
brevet II/IV of V (praktijklesgever), of een 
stagetoelating bij stagiairs.

2.  Theorielesgever

• Bij indiensttreding: minimum 3 jaar  
houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B. 

• Getuigschrift van goed gedrag en zeden 
(model 2) voorleggen bij de start van de stage.

• In de laatste 3 jaar niet vervallen zijn (of 
geweest zijn) van het recht om een motor-
voertuig te besturen (behalve bij uitwissing 
van de veroordeling of bij herstel in eer en 
rechten). 

• Houder zijn van een diploma, getuigschrift 
of brevet dat toegang verleent tot de 
niveaus A, B of C van de Rijksbesturen (of 
gelijkwaardig erkend buitenlands diploma) 
of een beroepservaring van minstens zes 
jaar als rijlesgever kunnen aantonen.

• Niet veroordeeld zijn voor bepaalde in-
breuken op het Strafwetboek, de wet  
betreffende de politie op het wegverkeer of 
het KB erkenningen rijscholen. 

• De functie van theorielesgever is niet 
verenigbaar met een functie als tolk bij het 
theorie-examen of met een functie bij de 
technische controle van motorvoertuigen. 

• Indien het beroep uitgeoefend wordt in 
combinatie met een betrekking als  
ambtenaar, lokale / federale politie of leger 
moet steeds een toelating voorgelegd 
worden van de hiërarchische overste.

• Houder zijn van een instructietoelating 
brevet III (theorielesgever), of een stage- 
toelating bij stagiairs.
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3.  Contracten

• Statuut: bediende  
(Aanvullend Nationaal Paritair Comité 200) 

• Contracten 

- Voltijdse betrekking: 38 u/week – variabel 
uurrooster 

- Deeltijdse betrekking: x u/week – variabel 
uurrooster 

- Losse medewerker: volgens  
noodwendigheid (enkel in combinatie met 
hoofdbetrekking of brugpensioen) 

• Vergoedingen (bruto) 

- Volgens loonschalen PC 200, loonschaal I, 

- Praktijklesgever: Klasse C, 26 jaar ervar-
ing: 2534.69€ (voltijds statuut) of  
15,393 €/uur

- Theorielesgever: Klasse D, 26 jaar ervar-
ing:  van 15.815€ tot 18.044 €/uur 

- Loonschalen zie www.sfonds200.be  >  
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Profiel van de lesgever  

Naast de wettelijke vereisten is 
er een bepaald profiel waaraan de 
rijlesgever moet voldoen. 

Om tot resultaten te komen in de opleiding 
en de leerdoelstellingen te bereiken, moet 
de lesgever zich niet alleen kunnen aanpas-
sen aan de persoonlijkheid van de leerling, 
hij of zij zal nog over een aantal bijzondere 
kwaliteiten dienen te beschikken.   
Een totaalpakket dus!

• De lesgever dient methodisch onderlegd 
te zijn zodat de leerstof deskundig kan 
overgebracht worden.  

• Verantwoordelijkheidsbesef is een  
belangrijke eigenschap voor de rijlesgever.  
De lesgever dient in te grijpen wanneer een 
verkeerssituatie onveilig wordt.  
Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie 
tegenover de leerling-bestuurder en de  

andere weggebruikers.

• Aanpassingsvermogen is noodzakelijk in 
een beroep waarbij individuele begeleiding 
centraal staat. Elke leerling is anders, op 
heel wat vlakken: leeftijd, begripsvermogen, 
manuele vaardigheid, sociaal milieu, ...

• Tactvol omgaan met de beginnende  
bestuurder is een must. De lesgever moet 
gepast reageren en beleefd omgaan met de 
tekortkomingen van de leerling.

• Stiptheid kan niet ontbreken aangezien de 
lesgever elke werkdag een planning volgt 
waarbij verschillende leerlingen elkaar 
opvolgen. Ook het invullen van document-
en zoals ritbladen, leskaarten en evaluaties 
vraagt een zorgvuldige werkwijze.

N
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• Stressbestendigheid is geen overbodige 
luxe als de leerling nerveus of gespannen 
is. Op dat moment is het de taak van de  
lesgever om hem of haar gerust te stellen 
en aan te moedigen, om zo te voorkomen 
dat de les op een sisser eindigt. 

• Een lesgever beschikt over de nodige 
zelfbeheersing. Als lesgever moet je gepast 
kunnen reageren op fouten van de leer-
ling en andere weggebruikers. Emoties als 
angst, agressie of stress brengen de rijles in 
het gedrang.

• Een enthousiaste ingesteldheid heeft een 
positief effect op de leerling. Enthousiasme 
is aanstekelijk en creëert meteen een fijne 
sfeer in het voertuig.

• Een lesgever is geduldig. Leren rijden 
is voor de meesten een proces van lange 
adem. Het vraagt tijd, concentratie en 
oefening van de leerling en daarmee ook 
geduld van de lesgever. 

In de examencentra ontstaan soms wat 
langere wachttijden, ook dan is geduld een 
mooie deugd.

• Het hoort bij je taak als lesgever om les na 
les alert te blijven tijdens het rijden.  
Daarom moet je ook over het nodige 
uithoudingsvermogen beschikken.

• Behoorlijke kledij en een verzorgd voor-
komen wekken vertrouwen bij het  
cliënteel. Als visitekaartje van de rijschool 
is het belangrijk aandacht te besteden aan 
je uiterlijk. 

• Een duidelijke en vriendelijke stem maakt 
de lessen voor beide partijen een stuk  
aangenamer. Leerling en lesgever moeten 
elkaar begrijpen en duidelijk kunnen  
communiceren.
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Brevetten en examens / praktijklesgever B & G

OPLEIDINGSCURSUS

SCHRIFTELIJKE PROEF
kennis verkeersveiligheid / automechaniek

MONDELINGE PROEF
kennis verkeersveiligheid / automechaniek

STAGE
in een erkende rijschool

Minimum 225 uur
(na het volgen van een erkende opleiding)

Minimum 300 uur
(na zelfstudie of het volgen van een niet-erkende opleiding)

MODELLES
praktijk Privaat terrein + openbare weg

BREVET II

 Af te leggen examens

- Schriftelijke en mondeling examen kennis verkeersveiligheid 
  (vereiste percentage: 60%)
- Schriftelijke en mondeling examen automechaniek, -techniek & elektriciteit
  (vereiste percentage 50%)

Na de stage: modelrijles (op privaat terrein en openbare weg)
Ondervraging over de bij die les toegepaste onderwijsmethode
(vereiste percentage: 60%)

- Minimum vereiste percentage voor het geheel van de vakken:  60%

GESLAAGD

GESLAAGD

GESLAAGD
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Brevetten en examens / theorielesgever

OPLEIDINGSCURSUS

SCHRIFTELIJKE PROEF
kennis verkeersveiligheid

MONDELINGE PROEF
kennis verkeersveiligheid

STAGE
in een erkende rijschool

Minimum 57 uur
(na het volgen van een erkende opleiding)

Minimum 76 uur
(na zelfstudie of het volgen van een niet-erkende opleiding)

MODELLES
Theorie

BREVET III

Af te leggen examens 
- Schriftelijke en mondeling examen kennis verkeersveiligheid 
  (vereiste percentage: 60%)
- Na de stage: modelles theorie 
  Ondervraging over de bij die les toegepaste onderwijsmethode
  (vereiste percentage: 60%)

GESLAAGD

GESLAAGD

GESLAAGD
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Brevetten en examens / praktijklesgever AM, A1, A2, A

OPLEIDINGSCURSUS

VIERDAAGSE MOTORSTAGE

SCHRIFTELIJKE PROEF
kennis verkeersveiligheid / motormechaniek

MONDELINGE PROEF
kennis verkeersveiligheid / motormechaniek

STAGE
in een erkende rijschool

Minimum 225 uur
(opleiding gevolgd bij erkende instelling)

Minimum 300 uur
(zelfstudie of opleiding gevolgd bij een niet-erkende instelling)

MODELLES
praktijk + behendigheidsproef

BREVET IV
Af te leggen examens  

GESLAAGD

GESLAAGD

GESLAAGD

- Schriftelijke en mondeling examen theoretische kennis verkeersveiligheid 
  (vereiste percentage: 60%)
- Schriftelijke en mondeling examen automechaniek, -techniek & elektriciteit
  (vereiste percentage 50%)
- Behendigheidsproef op privéterrein

- Na de stage: modelrijles (op privaat terrein en openbare weg)
  Ondervraging over de bij die les toegepaste onderwijsmethode

  (vereiste percentage: 60%)

- Minimum vereiste percentage voor het geheel van de vakken:  60%
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Brevetten en examens / praktijklesgever zwaar vervoer

HOUDER BREVET II
OPLEIDINGSCURSUS

SCHRIFTELIJKE PROEF
kennis verkeersveiligheid / bedrijfswagenmechaniek

MONDELINGE PROEF
kennis verkeersveiligheid / bedrijfswagenmechaniek

STAGE
in een erkende rijschool

Minimum 150 uur
(na het volgen van een erkende opleiding)

Minimum 200 uur
(zelfstudie of het volgen van een niet-erkende opleiding)

MODELLES PRAKTIJK
privaat terrein

BREVET V

Af te leggen examens 
- Toelatingsvoorwaarde: Houder van de instructietoelating brevet II

- Schriftelijke en mondeling examen kennis van verkeersveiligheid
  (vereiste percentage: 60%)

- Schriftelijke en mondeling examen bedrijfswagenmechaniek, techniek & elektriciteit 

  (vereiste percentage 50%)
- Na de stage: modelrijles (op privaat terrein) met lesvoertuig CE of DE
  Ondervraging over de bij die les toegepaste onderwijsmethode
  (vereiste percentage: 60%)
- Minimum vereiste percentage voor het geheel van de vakken: 60%

GESLAAGD

GESLAAGD

GESLAAGD

GESLAAGD
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Mooi meegenomen…

Het beroep van rijlesgever heeft 

heel wat te bieden!

V
Verkeersveiligheid staat tegen-
woordig meer dan ooit op de pub-
lieke en politieke agenda.   
Als rijlesgever leer je de leerling 

een correcte rijstijl, een sociaal rijgedrag en 
de juiste attitudes aan.  Zo bouw je mee aan 
de verkeersveiligheid van morgen.  
Het beroep heeft op die manier niet alleen 
een individuele, maar ook een maat- 
schappelijke doelstelling.

  
Het is de taak van de lesgever om de 
vooruitgang van de leerling op te volgen.  
Dit vraagt geduld, maar leidt uiteindelijk 
tot een mooi resultaat wat een zeker gevoel 
van voldoening teweegbrengt. Iedereen 
herinnert zich zijn eerste rijlessen wel.  
Het is iets mooi om daar deel van te  
kunnen uitmaken. 

De lesgevers komen dagelijks met leerlin-
gen en collega’s in contact. Sociaal contact 
maakt deel uit van je functie als lesgever. 
Daarom zijn sociale vaardigheden naast 
professionele vaardigheden een vereiste. 

In samenspraak met de rijschool kan je als 
rijschoollesgever voltijds, deeltijds of als 
losse medewerker (freelance) tewerkgesteld 
worden. Dat maakt dat met het beroep een 
flexibele arbeidstijd gepaard gaat. 

Zo kan de lesgever zijn of haar profes-
sioneel leven en privéleven beter op elkaar 
afstemmen.

De rijschool wijst de leerling toe aan de les-
gever. Vanaf dat moment is de leerling de 
verantwoordelijkheid van de lesgever. 

Zo wordt verwacht van de lesgever dat die 
de juiste vaardigheden, attitude en kennis 
doorgeeft aan de leerling. 

Omdat de rijschoollesgever enkel een voer-
tuig en een leerling nodig heeft om zijn of 
haar job te kunnen doen, kan je wel zeggen 
dat de rijschoollesgever vrij zelfstandig en 
verantwoordelijk te werk gaat. 

Er zijn 345 rijscholen verspreid over heel 
Vlaanderen. De kans dat de rijlesgevers 
werk vinden in de buurt is dus reëel. Zo kan 
je jouw woon-werkverkeer beperken, gezien 
het steeds drukker wordende verkeer is dat 
niet onbelangrijk. 

Examens en stage

Organisatie examens

De examens worden georganiseerd door de 
Vlaamse Overheid (MOW) op vaste tijdstip-
pen (zittijden genaamd):

- 1ste zittijd: schriftelijk examen in januari, 
mondeling examens in februari

- 2de zittijd: schriftelijk examen in maart, 
mondeling examens in april

- 3de zittijd: schriftelijk examen in mei, 
mondeling examens in juni

- 4de zittijd: schriftelijk examen in septem-
ber, mondeling examens in oktober

Extra sessie: Schriftelijk examen in oktober, 
mondeling examen in november.

(Uitzonderlijk omwille van Corona)

Praktisch

- Je kan je per zittijd maar voor 1 brevet 
inschrijven.

- Na de inschrijving zal je van MOW een 
uitnodiging tot betaling van de retributie 
van 27 euro ontvangen.

- Er zijn geen vrijstellingen voorzien voor 
diploma’s, getuigschriften of masters die je 
elders behaald hebt (bv. diploma autotech-
niek of master verkeerskunde).

- Als je het brevet III behaald hebt, dan 
ben je vrijgesteld voor het onderdeel ver-
keersveiligheid als je inschrijft voor het 
brevet II, IV of V.
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- Wens je aanspraak te maken op de stage- 
duurvermindering van 25% dan dien je bij 
de inschrijving een attest te voegen van 
voorafgaande opleiding (minimum les- 
programma van 120u contactonderwijs).

- Wens je in te schrijven voor het brevet 
IV dan dien je vooraf een verplichte vier-
daagse motoropleiding te volgen.  Het attest 
ervan dient toegevoegd te worden aan de 
inschrijving.

- Je kan rechtstreeks inschrijven voor het 
brevet II, III of IV (dus zonder eerst houder 
te zijn van een ander brevet).  Je kan je en-
kel inschrijven voor het brevet V als je als 
houder bent van het brevet II.

- Om te slagen dien je minstens 60% van 
de punten te behalen voor het onderdeel 
verkeersveiligheid en minstens 50% van de 
punten voor het onderdeel mechaniek.  Om 
definitief te slagen moet je over het geheel 
van de vakken minstens 60% van de punten 
behalen.

- Ben je niet geslaagd voor de examens 
dan kan je je opnieuw inschrijven voor een 
nieuwe zittijd.  Als je voor een bepaald on-
derdeel (verkeersveiligheid OF mechaniek) 
wel voldoende punten behaalde dan kan de 
examencommissie je voor dat onderdeel 
vrijstellen in een volgende zittijd. 

Stage

Ben je geslaagd voor de schriftelijke en 
mondelinge examens, dan ontvang je van 
de Vlaamse overheid een aanvraag tot stage- 
toelating. Deze aanvraag moet je ingevuld 
terugzenden naar de bevoegde overheid, 
samen met een getuigschrift van goed 
gedrag en zeden model 2, en een fotokopie 
van je rijbewijs (recto-verso) waarop het 
attest van rijgeschiktheid vermeld staat.

Hierna ontvang je stagetoelating en kan je 
de stage starten bij een erkende rijschool 
naar keuze.  
De stagetoelating is drie jaar geldig.

Duur van de stage

Aantal stage-uren zonder erkende opleid-
ingscursus Aantal stage-uren met 
erkende opleidingscursus

Brevet Aantal stage-uren 
zonder erkende 
opleidingscursus

Aantal stage-
uren met erkende 
opleidingscursus

Brevet II 300 uur 225 uur

Brevet III 76 uur 57 uur

Brevet IV 300 uur 225 uur

Brevet IV 200 uur 150 uur

- Heb je na 01/12/2004 op regelmatige ba-
sis een opleidingscursus gevolgd bij een 
erkend opleidingscentrum, kan je genieten 
van een stageduurvermindering van 25%.

- Ben je al houder van een ander brevet, dan 
wordt de minimum stageduur met 1/3de 
verminderd.

- (*) aangezien je voor het brevet V reeds 
houder moet zijn van het brevet II is de 
stageduur reeds verminderd met 1/3de.

 

Stageprogramma

Het stageprogramma omvat:

- basisprincipes van de werking van een 
rijschool

- bijwonen van theorie-, praktijk- en evalua 
tielessen

- onderricht, met inbegrip van de 
voorbereiding van de lessen en de evaluatie

- inleiding in de organisatie van de examen 
centra en het bijwonen van praktijkexamens

Opgelet: Tijdens de stageperiode kan je 
maximaal vijf praktijkexamens bijwonen.

Hierbij zijn volgende regels van toepassing:

- Je dient je stagetoelating aan de exam-
inator te tonen en kan dan samen met de 
stagemeester de praktijkexamens bijwonen;

- je neemt plaats achterin het lesvoertuig: 
de examinator kiest eerst zijn plaats en pas 
dan neem jij plaats in het voertuig;

- tijdens het examen heb je dezelfde recht-
en en plichten als de begeleidende rijles-
gever (geen toegang tot het privé-terrein, 
geen aanwijzingen op welke manier ook, 
geen invloed op het verloop van het examen).
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- Opmerking: je mag ook onbeperkt zelf-
standig je leerlingen begeleiden naar het 
praktijkexamen van zodra je directeur hier-
voor groen licht geeft.

Stageverloop

- Minstens de helft van de voorziene stage-
uren moet je presteren onder toezicht van 
een lesgever met minstens twee jaar er-
varing, terwijl de helft van die uren door de 
stagemeester zelf moeten bijgewoond en 
begeleid worden.

- Er mogen dus maximum drie personen in 
het lesvoertuig plaatsnemen: de leerling, de 
stagiair en de stagemeester of de ervaren 
praktijklesgever.(niet van toepassing voor 
Brevet III)

- De stagemeester (of lesgever met twee 
jaar ervaring) moet aanwezig zijn bij de 
lessen die je als stagiair geeft, tot je stage-
meester kan waarborgen dat je geschikt 
bent om een doeltreffend en nuttig onder-
richt te geven, en adequaat en gepast kan 
reageren bij gevaar tijdens de praktijkles.

- Je stagemeester neemt deel aan de 
voorbereiding van de lessen.

Tijdens de stage houd je het formulier  
“Stageverloop” (zie Documenten verder) bij, 
dat op het einde van de stage ondertekend 
door jou en de stagemeester bij het stage- 
attest wordt gevoegd.

- Opgelet! Wanneer de stage niet ver-
loopt volgens bovenstaande voorwaarden, 
worden de stage-uren geannuleerd door de 
inspectiedienst van de bevoegde overheid.

Modelles

Na het volbrengen van de stage ontvang je 
van de erkende rijschool een stage- 
attest, waarmee jij of de erkende rijschool 
je kan inschrijven voor deelname aan de 
modelles. Je moet deze modelles afleggen 
binnen de geldigheidsduur van je stage- 
toelating.

Ben je geslaagd voor je modelles? 

Proficiat, dan ben je vanaf dan rijlesgever!

Slaag je niet voor je modelles, moet je je 
stage opnieuw overdoen. 

Meer info op: www.rijlesgever.be

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de 
huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 
erkenning rijscholen. 
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