BREVET II

Inlichtingen betreffende de inhoud en het verloop van de
modelrijles voor het brevet II

Het examen omvat:
1. De kandidaat loot een lesonderwerp en krijgt 20 minuten voorbereidingstijd.
2. Een les (privéterrein en openbare weg); duur: 40 min.
3. Een ondervraging over de bij de les toegepaste onderwijsmethode; duur: 10 min.
De modelles moet gegeven worden aan boord van een motorvoertuig van de categorie B, dat
beantwoordt aan de in artikelen 17 en 18 § 2 bepaalde voorwaarden van het KB van 11 mei 2004
betreffende de rijscholen. Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een automatische
versnellingsbak.
De kandidaat moet dus zelf de nodige schikkingen treffen om ter plaatse over het vereiste
lesvoertuig te kunnen beschikken.
Hij dient in het bezit te zijn van de verplichte documenten (inschrijvingsbewijs – geldig
schouwingsbewijs – verzekeringsbewijs).

Het examen verloopt als volgt:
De kandidaat loot één van de volgende lesonderwerpen en krijgt 20 min. voorbereidingstijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rechts parkeren achter een voertuig
starten op een helling
keren in een smalle straat
uitleg pedaalbediening (stilstaand)
uitleg schakelen (stilstaand)
in beweging komen en stoppen
zithouding en stuurbediening
voorzorgen alvorens in- en uitstappen

Gedurende de les zal een jurylid (houder van het brevet I) als leerling fungeren.
De proef op het privaat terrein duurt 15 minuten; de proef op de openbare weg + de nabespreking
duren 45 minuten.
De rit op de openbare weg mag op voorhand worden voorbereid en moet 20 à 25 minuten duren.

De proef op de openbare weg kan als volgt worden opgevat:
1. De leerling heeft de 20 uur praktische opleiding gevolgd in een erkende rijschool voor het
bekomen van het voorlopig rijbewijs B zonder begeleider. Nu is het zijn laatste 30 minuten
les in de rijschool alvorens hem het bekwaamheidsattest te kunnen afgeven. Dit is de
bekwaamheidstest die moet plaatsvinden gedurende het 20ste uur om na te gaan dat de
kandidaat geschikt is om alleen te rijden.
2. De juryleden kunnen aan de kandidaat andere instructies geven zoals bijvoorbeeld: 2de
lesuur en 1ste 20 minuten… .
Het rijgedrag zal vooral beoordeeld worden op:
-

Het wegrijden
Het rijden op rechte wegen, in bochten
Op kruispunten
Bij richtingsverandering
Het invoegen en uitvoegen
Het voorbijrijden en inhalen
Bij speciale verkeerselementen zoals rotondes – oversteekplaatsen
Bij het parkeren en uitstappen

De toekenning der punten voor de les geschiedt vooral op basis van de hierna vermelde criteria:
-

orde in het verloop van de les
concreet karakter van de uitleg
manier waarop de leerling bij de les wordt betrokken
herhaling van de bijzonderste punten (controleren of hetgeen werd aangeleerd, gekend is)
taal en voorkomen

De kandidaten zullen door de examinatoren ondervraagd worden over de bij de les toegepaste
onderwijsmethode.

