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Beste leerling-bestuurder
Beste begeleider

Jullie gaan samen op weg om het autorijbewijs te halen. Het doel is duidelijk: de leerling-bestuur-
der opleiden tot een veilige en verantwoordelijke bestuurder. Makkelijker gezegd dan gedaan! Het 
verkeer wordt steeds complexer, waardoor de uitdaging om een leerling-bestuurder goed op te 
leiden ook steeds groter wordt. 

Met Rijbewijzer helpen we jullie graag op weg. Stap voor stap leiden we jullie door het leerproces 
met concrete opdrachten en informatie. We zorgen voor: 

 een fasering van de oefenperiode; 

 een geleidelijke opbouw van de oefeningen;

 achtergrondinformatie op maat.

Rijbewijzer kunnen jullie ook gratis downloaden als app in de App store en Google Play. Jullie  
kunnen deze app als aanvulling of los van de papieren versie gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld 
oefenritten loggen en de teksten interactief doorlopen. 

Rijbewijzer kadert binnen de nieuwe rijopleiding die in de loop van 2017 van start gaat. De VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) staat in voor de uitwerking en opvolging. 

De VSV werd door de Vlaamse Regering opgericht om mensen slimmer te maken over verkeer en 
mobiliteit. Alle inkomsten uit de verkoop van Rijbewijzer worden opnieuw geïnvesteerd in gerichte 
maatregelen om het verkeer in Vlaanderen veiliger te maken. 

We wensen jullie veel leerrijke oefenritten, zodat de leerling-bestuurder uitgroeit tot een echt 
veilige chauffeur. Oefening baart rijkunst. 

Veel plezier met Rijbewijzer!

Jan Peumans   Ben Weyts
Voorzitter VSV    Vlaams minister van Mobiliteit
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Rijbewijzer gidst je door je oefenperiode om je autorijbewijs te behalen. Je oefenperiode wordt 
opgesplitst in vier levels: 

1. Ritvoorbereiding

2. Wagenbeheersing

3. Eenvoudige verkeerssituaties

4. Complexe verkeerssituaties en gedrag op de weg

Per level zijn er een aantal missies die je moet vervullen. In totaal zijn er 59 missies om te doorlo-
pen. Per missie vind je deze elementen terug: 

 ‘Missie’ omschrijft wat je juist moet kunnen.

 ‘Oefeningen’ bevat opdrachten om uit te voeren. Dat zijn zowel doe-opdrachten als vragen 
om samen met je begeleider of je rijlesgever te bespreken.

 ‘Wat moet je juist kunnen?’ vertelt meer in detail wat de missie inhoudt.

 ‘Vragen en tips’ geeft meer praktische achtergrondinformatie over de missie. De tips begin-
nen altijd met een concrete vraag. Het antwoord op de vragen bij de oefeningen vind je hier 
ook terug.
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Elke oefening kan beoordeeld worden door jou, je begeleider(s) en/of je rijlesgever. Dat doe  
je door de sterretjes te omcirkelen of in te kleuren. Hou na elke oefening een korte evaluatie: 
bespreek waarom iemand die score geeft en bespreek hoe het nog beter kan. Ook als je alleen 
mag rijden, kan je de oefeningen doorlopen en beoordelen. Twijfel er dan niet aan om soms een 
begeleider mee te vragen voor extra feedback. 

1. Sluit de auto af en open hem weer, op  
alle voorziene manieren: met de afstandsbe-
diening, met de sleutel, …

2. Oefen op een rustige plaats het instappen in 
de auto.

3. Je begeleider parkeert de auto parallel langs 
een drukke weg. Oefen het instappen.

4. Waar let je op bij het instappen?

5. Waar let je op bij het instappen van  
passagiers? 

Achteraan in Rijbewijzer vind je deze zaken terug: 

 Tips voor de begeleider

 Tips voor het examen

 Een logboek waarin je je oefenritten kan bijhouden
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Missie

Je kan zowel binnen als buiten de auto controleren of er veilig kan worden vertrokken.

Oefeningen

1. Wat kan er buiten de auto niet in orde zijn? 
Hoe kan je dat controleren? Wat kunnen de 
gevolgen zijn en wat kan je eraan doen? 

2. Voer een grondige controle uit van de  
buitenkant van je auto. 

3. Wat kan er binnen de auto niet in orde zijn? 
Hoe kan je dat controleren? Wat kunnen de 
gevolgen zijn en wat kan je eraan doen? 

4. Voer een grondige controle uit van de  
binnenkant van je auto. 

5. Kies een auto waar je zelf niet mee rijdt,  
bv. van een familielid en voer een controle  
buiten de auto uit. Merk je zaken die niet 
in orde zijn aan de auto of in de omgeving 
ervan? 

6. Zoek in je buurt een auto waar er aan de bui-
tenkant of in de omgeving iets niet in orde is. 

Wat moet je juist kunnen? 

 Je controleert voor vertrek altijd: 

 dat de omgeving rond de auto vrij is;
 dat de buitenkant van de auto niet beschadigd is;
 wat de beschikbare ruimte rond de auto is;
 dat de ruiten en spiegels proper zijn;
 dat er geen onnodige lading op of in de auto ligt;
 dat de binnenkant van de auto in orde is.  

 Je kan vertellen wat de gevaren zijn als er binnen of buiten de auto iets niet in orde is.
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Vragen en tips

 Wat kan er buiten de auto niet in orde zijn? 

 De ruiten zijn vuil. Die moeten altijd proper zijn voor een goed zicht op de weg. 
Gebruik de ruitensproeier om de ruiten schoon te maken. Bovendien voorzien 
de meeste tankstations spoelwater en een aftrekker zodat je de ruiten snel kan 
poetsen. 

 Er ligt rommel, glas of een ander obstakel op of rond de auto. Verwijder alle zaken 
die je auto kunnen beschadigen.

 Je auto heeft tijdens je afwezigheid schade opgelopen zoals een defect licht, een 
los onderdeel of deuken.

 Je neemt onnodige lading mee. Verwijder een dakkoffer of fietsenrek best zo snel 
mogelijk na gebruik, want ze zorgen voor extra verbruik. 

 Wat kan er binnen de auto niet in orde zijn?

 Je zicht wordt weggenomen door spullen op de hoedenplank, het dashboard of 
aan de ruit. 

 Je bent afgeleid door spullen die tijdens het rijden gaan rollen of bewegen op het 
dashboard, de hoedenplank, de zetels of de vloer. Verwijder of plaats die spullen in 
de koffer. 

 Rugzakken, sporttassen, handtassen en andere spullen liggen op de zetel vooraan 
of op de achterbank. Plaats die in de koffer. Bij een ongeval kunnen die naar voren 
gekatapulteerd worden en schade berokkenen. 

 Je neemt onnodige lading mee. Verwijder onnodige lading best zo snel mogelijk uit 
de auto, want dat zorgt voor extra verbruik. 

 Wat kan er nog niet in orde zijn?

 Een volledige opsomming is niet mogelijk, want het aantal zaken dat een veilig 
vertrek belemmert, is oneindig. Een goede controle voor vertrek is des te belangrij-
ker, die hoeft niet lang te duren. 
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Missie

Je kan het niveau van de verschillende vloeistoffen in de auto controleren.

Oefeningen

1. Open de motorkap, duid de dop van de  
motorolie, de ruitensproeier-, koel- en rem-
vloeistof aan en sluit de motorkap weer.

2. Open de motorkap, controleer het niveau 
van de motorolie, de ruitensproeier-, koel- en 
remvloeistof en sluit de motorkap weer. 

3. Controleer de brandstof in de brandstoftank. 
Hoeveel brandstof heb je nog? 

4. Ga tanken. 

5. Controleer de vloeistoffen bij een andere auto 
dan die waarmee je oefent. 

6. Van welke vloeistoffen vind je controlelamp-
jes terug op het dashboard en wat controleren 
ze?

7. Waarvoor dienen de motorolie, ruitensproei-
er-, koel- en remvloeistof? 

8. Wat gebeurt er als het niveau van de  
motorolie te laag is? Hoe merk je dat en wat 
kan je doen? 

9. Wat gebeurt er als het niveau van de ruiten-
sproeiervloeistof te laag is? Hoe merk je dat 
en wat kan je doen? 

10. Wat gebeurt er als het niveau van de koel-
vloeistof te laag is? Hoe merk je dat en wat 
kan je doen? 

11. Wat gebeurt er als het niveau van de rem-
vloeistof te laag is? Hoe merk je dat en wat 
kan je doen? 
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Wat moet je juist kunnen? 

 Je kan: 

 de motorkap ontgrendelen en openen;
 de motorolie, de ruitensproeier-, koel- en remvloeistof lokaliseren en controleren; 
 de motorkap sluiten;
 vertellen wat de functie is van motorolie, ruitensproeier-, koel- en remvloeistof.
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Vragen en tips

 Hoe open en sluit je de motorkap? 

 Je doorloopt deze stappen: de motorkap ontgrendelen, openen, op de motorkap-
steun plaatsen, van de motorkapsteun halen, sluiten en nadien controleren dat de 
motorkap goed gesloten is.  

 Wat betekenen deze symbolen? 

 In volgorde van links naar rechts betekenen de symbolen: motorolie, ruitensproei-
ervloeistof, koelvloeistof, brandstoftank. 

 
 
 

 Hoe controleer je de motorolie? 

 Plaats de auto op een horizontaal 
wegdek. Wacht tot de motor is 
afgekoeld en open de motorkap.

 Neem de peilstok. Daar staan 
twee streepjes op: één voor het 
minimumniveau en één voor het 
maximumniveau. 

 Open het motoroliereservoir. 
Plaats de peilstok erin en haal die 
er weer uit. Kijk tot waar de olie op 
de peilstok komt. Dat moet tussen 
het aangeduide minimum- en 
maximumniveau zijn.

 Veeg de peilstok schoon en berg 
hem terug op. 

 Sluit het motoroliereservoir. 

 In sommige auto’s is er een digitale 
controle ingebouwd. 

 Hoe controleer je de ruitensproeier-, koel- en remvloeistof? 

 Elke vloeistof zit in een transparante tank waarop een minimum- en maximum-
waarde is af te lezen. De vloeistof moet altijd tussen deze twee waarden zitten. 
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 Wat doet de motorolie? 

 Motorolie zorgt voor een goede werking van de motor. Motorolie koelt, smeert, 
reinigt, dicht af en dempt geluid. 

 Het voorkomt slijtage en roest van de motor en voert vuil dat in de motor ontstaat 
af. 

 Goede motorolie zorgt voor een soepel draaiende motor. Dat kan je zelfs horen 
aan het geluid van de motor.  

 Wat doet de koelvloeistof? 

 Koelvloeistof zorgt voor de afvoer van de warmte van de motor. Tijdens het rijden 
loopt de temperatuur in de motor sterk op. Om oververhitting van de motor te 
voorkomen voert de koelvloeistof de warmte af. 

 Controleer het niveau van de koelvloeistof enkel als de motor is afgekoeld, anders 
kan je je verbranden.  

 Wat doet de remvloeistof? 

 Remvloeistof zorgt voor een goede werking van de remmen. Bij het remmen wordt 
de kracht op het rempedaal via de remvloeistof aan de remmen doorgegeven. 

 Een tekort aan remvloeistof zorgt ervoor dat er minder goed geremd wordt. 
Wanneer het niveau zakt, is dat een teken dat je remmen versleten zijn. Laat je 
remvloeistof altijd bijvullen bij een garagist, want het is belangrijk dat er geen lucht 
bij komt.  

 Wat doet de ruitensproeiervloeistof? 

 Ruitensproeiervloeistof maakt je ruiten schoon en wordt via de ruitensproeier op 
de voorruit gespoten. Zo kan je de voorruit snel en eenvoudig reinigen voor een 
goed zicht op de weg. 

 Hoe vul je vloeistoffen bij?

 Je kan zelf alle vloeistoffen bijvullen, behalve de remvloeistof. In het instructie-
boekje van je auto vind je terug welke vloeistoffen je moet gebruiken. Twijfel je? 
Vraag dan raad aan je garagist. 

 In de wintermaanden gebruik je best ruitensproeiervloeistof die niet bevriest.


