Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

SECUNDAIR ONDERWIJS

Op weg met ‘Rijbewijzer’
Doelgroep
• Leerlingen van de derde graad.

Materiaallijst
• PowerPoint (beamer)
• Flimpje (youtube)

LESFICHE
Op weg met ‘Rijbewijzer’

Beginsituatie

Lesdoel

De leerlingen zijn bezig met de voorbereiding van
het theoretisch/praktisch examen voor het behalen
van het rijbewijs B. De kennis van de wegcode bij de
leerlingen varieert sterk.

• De leerlingen denken na over hun eigen
verkeersgedrag en dat van anderen.
• De leerlingen bereiden zich voor op het theorieexamen van het rijbewijs B.
• De leerlingen denken na over de wijze waarop ze
zich (willen) voorbereiden op het praktijkexamenvan
het rijbewijs B.

Les
Instapfase (‘10)
A. De leerlingen denken na over het verkeersgedrag van anderen.
Welke ergernissen ervaren ze als voetganger, fietser of passagier in de auto? Bij de links vind je de top 3 van
ergernissen bij automobilisten en andere weggebruikers. Je kan ze gebruiken tijdens het aansluitend klasgesprek.

Verwerkingsfase (‘8)
De leerlingen denken na over hun eigen verkeersgedrag. Plaats de leerlingen op 1 rij naast elkaar en lees de
stellingen voor. Telkens als een stelling voor iemand van toepassing is, doet die persoon een stap naar voor. In de
laatste maand…
1. Stak ik over als het verkeerslicht op rood stond (overtreding van de 3de graad).
2. Verleende ik niet altijd voorrang aan voertuigen die van rechts komen (overtreding van 2de graad).
3. Reed ik door het rode licht terwijl de slagbomen van de overweg nog niet gesloten waren (overtredingvan
de 4de graad).
4. Gebruikte ik mijn GSM wanneer ik fietste (overtreding van de 2de graad).
5. Had ik alcohol gedronken toen ik met de fiets van een feestje kwam (de strafmaat hangt af van de gemeten
hoeveelheid alcohol).
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Vragen voor de bespreking:
• Wie neemt er nooit een risico in het verkeer?
• Welke van deze gedragingen zijn storend voor anderen?
• Welke zijn ronduit gevaarlijk?
• Welke van deze gedragingen vallen onder de overtredingen van 3de en 4de categorie
(de zgn. ‘zware overtredingen’)? (zie antwoorden).
Tijdens het theorie-examen van het rijbewijs B dien je extra aandacht te geven aan overtredingen van de derde
en de vierde graad en vragen over snelheidsbeperkingen. Elk fout antwoord op dergelijke vragen kost je telkens
vijf punten van de vijftig.

Test de kennis van je leerlingen met deze PPT van 5 meerkeuzevragen over de zware overtredingen.
Het juiste antwoord verschijnt bij de volgende klik.
Afhankelijk van de beginsituatie doen de leerlingen de test met of zonder documentatie (zie pdf zware verkeersovertredingen).
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Overzicht powerpoint:

De witte auto remt voor het rode licht.
Jij wilt links afslaan. Wat moet je doen?
• Stoppen voor de stopstreep.
• Doorrijden. De groene pijl verplicht je om het kruispunt zo snel
mogelijk vrij te maken.
• Stoppen, tenzij je de stopstreep al zo dicht genaderd bent dat je niet
meer op een veilige manier kan stoppen.
Je rijdt in de bebouwde kom.
Mag je de auto links inhalen?
• Ja
• Nee

De fietser rijdt in het midden van de rijbaan.
Mag je hem inhalen?
• Ja, de fietser moet rechts rijden.
• Nee.
• Langs links niet, langs rechts wel,
op voorwaarde dat er voldoende plaats is.

Je rijdt buiten de bebouwde kom.
Wat is de maximumsnelheid op de verhoogde inrichting?
• 30 km/u
• 70 km/u
• 90 km/u

Je rijdt in Vlaanderen buiten de bebouwde kom.
Hoe snel mag je op deze weg maximaal rijden?
• 70 km/u
• 90 km/u
• 120 km/u
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B. De leerlingen denken na over hun praktijkopleiding als chauffeur.

• Wie overweegt er om een ouder als begeleider te
kiezen? Waarom wel en waarom zeker niet? Toon
het filmpje bij wijze van inleiding.

Gebruik het schema om de verschillende vormen
van opleiding toe te lichten.

Elke begeleider moet een verplichte vorming volgen.

Test de kennis van je leerlingen over de rijopleiding.
De leerlingen zoeken via de website rijbewijzer naar de antwoorden op deze vragen.:
1. Welke van onderstaande voorwaarden moet voldaan zijn om begeleider te mogen zijn?
a. Geslaagd zijn voor een theorie-examen.
b. Een vormingsmoment gevolgd hebben en minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.
c. Geen enkele verkeersboete ontvangen hebben.
FEEDBACK: De volledige voorwaarden voor een
begeleider zijn:
• Je bent ingeschreven in België en je bent houder
en drager van een identiteitsdocument afgegeven
in België.
• Je bent ten minste 8 jaar houder en drager van
een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor
het besturen van de auto waarin je je leerling
begeleidt.
• Je mag niet vervallen zijn of mag gedurende de
laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het
recht om een motorvoertuig te besturen en moet
voldaan hebben aan de examens en onderzoeken

die door de rechter zijn opgelegd.
• Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider een
vormingsmoment volgen voor je een leerling mag
begeleiden. Na het vormingsmoment ontvang
je een begeleidersattest waarmee je kan worden
opgenomen op het voorlopig rijbewijs.
• Je mag, behalve voor je leerling, niet op een ander
voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn
binnen het jaar voor datum van afgifte van het
voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor
de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen,
broers of pleegkinderen of die van je wettelijke
partner.

5

LESFICHE
Op weg met ‘Rijbewijzer’

2. Wat is de functie van de app rijbewijzer?
a. Met deze app kan ik oefenritten registreren en ontvang ik praktische tips eninformatie.
b. Deze app volgt mijn rijgedrag op.
c. Deze app geeft aan wanneer ik mijn praktijkexamen moet afleggen.
FEEDBACK: De Rijbewijzer app en het praktijkboek
ondersteunen je als leerling en als begeleider tijdens
de oefenperiode. Ze zorgen voor een stapsgewijze

opbouw met concrete oefeningen, tips en informatie
op maat. Oefen je met of zonder begeleider? In beide
gevallen kan je je laten ondersteunen door Rijbewijzer.

3. Wat is de minimale oefenperiode die je moet doorlopen met een voorlopig rijbewijsvooraleer je een praktijk
examen mag afleggen?
a. 3 maanden
b. 6 maanden
c. 9 maanden
FEEDBACK: De minimale oefenperiode is 9 maanden
en geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het

voorlopig rijbewijs aanvraagt.

4. Wat moet je doen indien je 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijk examen?
a. Ik moet opnieuw een oefenperiode van minstens 3 maanden doorlopen.
b. Ik moet minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool.
c. Ik moet een nieuwe begeleider zoeken en opnieuw beginnen.
FEEDBACK: Indien je twee keer niet geslaagd bent,
moet je minstens 6 uur praktijkles volgen bij een
erkende rijschool voor je opnieuw het praktijk

examen kan afleggen. Slaag je daarna opnieuw twee
keer niet, dan moet je opnieuw 6 uur praktijkles volgen.
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5. Wat mag je niet doen tijdens de oefenperiode met je voorlopig rijbewijs?
a. Ik mag niet op de snelweg rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 6 uuren 22 uur.
b. Ik mag geen aanhangwagen trekken.
c. Ik mag niemand inhalen.
FEEDBACK: De volledige voorwaarden tijdens de oefenperiode zijn:
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