
BREVET  IV 

 

Inlichtingen betreffende de inhoud en het verloop van de 

modelrijles voor het brevet IV 

 

Het examen omvat: 

1. De behendigheidsproef 

2. De kandidaat loot een lesonderwerp en krijgt 20 min. voorbereidingstijd.   

3. een ondervraging over de bij de les toegepaste onderwijsmethode. 

 

I. De behendigheidsproef wordt afgelegd op privéterrein 

 De behendigheidsproef wordt afgelegd met een voertuig van de categorie A (zie 

punt II) 

 De beoordeling gebeurt strenger dan voor de kandidaten-rijbewijs (manoeuvres 

omschreven in bijgaand vouwblad) 

 De kandidaat krijgt 2 kansen 

 Bij niet-slagen voor de behendigheidsproef is de kandidaat uitgesteld en wordt 

de modelles niet afgelegd 

Na welslagen voor de behendigheidsproef loot de kandidaat één van de volgende lesonderwerpen: 

1. A.  De uitrusting van de motorrijder 

- het belang 

- de functie (actieve en passieve veiligheid) 

- de aard van de uitrusting 

               B.  Kennismaking met het voertuig 

                   -       het preventief onderhoud (check-up) 

      -       voertuig op de steun plaatsen (zij- en/of centrale steun)  

       2.  Manoeuvres met de motorfiets te voet  

              -  voor- en achteruit duwen in rechte lijn 

              -  voorwaarts duwen in bochten naar links en rechts 

              -  achteruit duwen en halve draai in U-vorm maken 

    3.   A.  Zithouding 

                - kijktechniek 



           B.  Gebruik van de bedieningsorganen 

                 - de gevoeligheid van de hendels en pedalen 

     4.   A.  Starten van de motor 

            B.  Vertrekken en stoppen 

                  - synchronisatie koppeling – gashendel 

     5.   A.  Vertrekken met richtingsverandering      

                  - rekening houdend met achter-, links en recht komend verkeer 

                  - gebruik achteruitkijkspiegels en richtingsaanwijzers 

           B.  Slalom 

     6.  A.  Bochten – keren 

                - rechtsomkeer in een straat 

                - keren in beperkte ruimte (cirkels) 

           B.  Vormen van 8 rond kegels 

     7.  A.  Schakelen naar hogere versnelling 

           B.  Basis remtechniek 

                  - achterrem – voorrem – beiden (opbouw remkracht) 

                  - motorrem 

     8.  A.  Krachtig remmen  

                   - noodstop 

                   - precisiestop 

          B.  Remmen en ontwijken van hindernis  

                   - de hindernis kan bestaan uit kegels 

Opmerking:  De onderlijnde tekst maakt de titel uit van het lesonderwerp, waar de cursieve tekst 

eigenlijk als inhoudelijke toelichting bedoeld is, die als minimaal dient beschouwd. 

 

 

 



II. De modelles wordt gegeven op privéterrein en op de openbare weg met een 

tweewielig voertuig van de categorie A zonder zijspan, uitgerust met een motor met een 

vermogen van ten minste 35 kW en dat op een horizontale weg een snelheid van ten 

minste 120 km/h bereikt.  Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een automatische 

schakeling. 

De oefening op de openbare weg moet geschieden met een leerling op de motorfiets 

gevolgd door de kandidaat-lesgever in een personenwagen in aanwezigheid van de jury.  

Via een radioverbinding geeft de lesgever passende rij-instructies aan de leerling op de 

motorfiets.  Beide voertuigen (motorfiets en personenwagen) evenals de radioverbinding 

moeten door de kandidaat geleverd worden.  Hij dient in het bezit te zijn van de 

verplichte documenten (inschrijvingsbewijs – verzekeringsbewijs). 

De kandidaat en leerling-jurylid komen in aangepaste uitrusting (kledij). 

Die uitrusting moet ten minste bestaan uit: 

Handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall alsook 

met laarzen of bottines die de enkel beschermen. 

 

 

 

 


