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DE NIEUWE RIJ-OPLEIDING 
VERPLICHT VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS 
 

  
Voor wie wil leren rijden, is er vorig jaar een en ander veranderd. Het theoretisch examen is strenger geworden en in 
de praktische proef zijn er onderdelen bijgekomen. Voor wie leert rijden met vrije begeleiding – met papa of 
mama als lesgever – is de belangrijkste verandering dat de begeleider verplicht een vorming moet volgen. Enkel 
begeleiders die een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat ze een vormingsmoment hebben gevolgd, zullen op het 
voorlopig rijbewijs ingeschreven kunnen worden. Kwb biedt dit verplicht vormingsmoment aan.  
 
  

   
Autorijden is één ding. Iemand leren autorijden is iets helemaal anders. Je moet als begeleider de verkeersregels 
kennen en die kunnen toepassen in de verschillende verkeerssituaties. Daarnaast moet je op het gepaste ogenblik 
communiceren. Op de juiste toon, niet te 
vroeg, niet te laat, duidelijk en niet overbodig. 
Samen met je leerling bouw je stap voor stap 
een traject op. Er moeten duidelijke afspraken 
zijn over wanneer, hoeveel en hoelang je 
samen gaat oefenen. Als begeleider moet je 
rustig zijn en tegelijk direct en kordaat. Jij 
bent niet de chauffeur maar je begeleidt een 
kandidaat-bestuurder.  
Via verschillende beelden van verkeerssitua-
ties  en enkele inspirerende filmfragmenten 
worden begeleiders op weg gezet om zich op 
hun taak als begeleider voor te bereiden, om 
valkuilen te vermijden, en om een goede 
aanpak te hanteren. De speciale app die voor 
de begeleiding van het leren auto rijden is 
uitgewerkt is de leidraad van het vormings-
moment.  
 
 

   
Deze activiteit is een ideale gelegenheid om je als kwb bekend te maken bij een groep van jongeren en hun ouders, 
die je anders wellicht niet of minder op een kwb-activiteit zou zien. Maak contact met de middelbare school in je 
buurt. De oudervereniging zal met wat geluk interesse hebben om samen te werken. Je kan ook de jeugdvereniging 
aanspreken of het plaatselijke jeugdhuis.   
Promoot ook je activiteit op Facebook en andere sociale media. 
 
 

   
Het vormingsmoment voor begeleiders duurt 3 uur. Een erkend instructeur geeft het vormingsmoment. Je zorgt zelf 
voor een projectiescherm, beamer en laptop.   
Het aantal deelnemers (begeleiders) bedraagt minimaal 15 en maximaal 20.  
Het is noodzakelijk dat je voor het lokaal waarin het vormingsmoment plaatsvindt een brandveiligheidsattest kunt 
voorleggen.  
Voor het goede verloop van deze activiteit is een afsprakennota opgesteld die je bij de aanvraag van de activiteit wordt 
toegestuurd.  
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De deelnemers (begeleiders) betalen € 20 bij inschrijving via www.kwb.be/rijbewijs. Dit inschrijvingsgeld komt 
terecht bij kwb nationaal. Zij betalen de factuur. Kandidaat-bestuurders (leerlingen) mogen het vormingsmoment 
gratis volgen. 
Als afdeling ontvang je voor het inrichten van dit vormingsmoment € 100 euro vanaf 15 deelnemers, en € 20 euro per 
extra deelnemer. 
 
 

  

① Je vraagt deze activiteit minstens twee maanden op voorhand aan via het aanvraagformulier dat je vindt op 
https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/contact. Geef je voorkeurdatum en drie alternatieve data op. Vul ook de 
contactgegevens in van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
② Onze dienst rijbewijs stuurt je een bevestiging en een werknota.  
  


