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WIJZER OP WEG 
FRIS JE KENNIS VAN DE WEGCODE OP 
 
 
Deze activiteit omvat een grondige opfrissing van de kennis van de wegcode voor de deelnemers. Duur van deze 
activiteit is drie uur.  

 

 
Tijdens deze workshop stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een goede bestuurder moet voldoen. Een 
belangrijke voorwaarde om een goede, veilige bestuurder te zijn, is een voldoende accurate kennis van de wegcode. 
Deze workshop is erop gericht de kennis van de wegcode op te frissen. Ook worden de laatste wijzigingen in de 
wegcode overlopen. 

Er wordt een presentatie gegeven van ongeveer drie uur, waarin enkele filmpjes zijn opgenomen die besproken 
onderdelen behandelen. Nadien wordt tijd uitgetrokken om de deelnemers de kans te geven vragen te stellen aan de 
lesgever. Lesgevers zijn instructeurs die door departement mobiliteit erkend zijn als lesgever. Zij zijn allen ervarings- 
deskundige in rijopleidingen en verkeersveiligheid. 

 

 
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 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. 

 

 
Als afdeling zorg je voor een projectiescherm, een beamer en een geluidsinstallatie om aan te sluiten op een laptop. 
De lesgever brengt zijn laptop en de PowerPoint-presentatie mee.   
Het aantal deelnemers (begeleiders) bedraagt maximaal 50.  
Voor het goede verloop van deze activiteit is een werknota opgesteld die je bij de aanvraag van de activiteit wordt 
toegestuurd. 
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De kostprijs om deze activiteit te organiseren bedraagt € 80.  
Je bepaalt zelf de deelnamekost met een maximum van € 5. Je mag deze workshop gratis aanbieden aan kwb-leden. 

 
 

 
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.  
③ De facturatie van je activiteit gebeurt via kwb.  


