
 

 

 
 

 

VERNIEUWDE RIJOPLEIDING: MINISTER WEYTS LANCEERT APP EN 

HANDBOEK VOOR BEGINNENDE CHAUFFEURS 

PERSBERICHT – 2 JULI 2017 

 

Op 1 oktober start de vernieuwde rijopleiding. Dat heeft grote gevolgen voor de meer dan 50.000 

kandidaten die jaarlijks in Vlaanderen met een niet-professionele begeleider aan de praktijkopleiding 

beginnen. Om hen stap voor stap door de opleiding te loodsen, lanceert de VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde) in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een smartphone-app en 

een handboek. 

 

Beginnende chauffeurs moeten vanaf 1 oktober minstens 9 maand lang rijervaring opdoen voor ze hun 

praktijkexamen afleggen, in plaats van 3 maanden nu. Het besluit daarover verscheen vandaag in het 

Staatsblad. ‘Door de verlengde oefenperiode krijgen beginnende chauffeurs meer tijd en meer kansen om hun 

rijvaardigheden te ontwikkelen en veilige bestuurders te worden’ zegt minister Weyts. Langer oefenen verhoogt 

bovendien de slaagkansen op het rijexamen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt in opdracht van 

de Vlaamse overheid. 

 

Rijbewijzer 

Om kandidaat-bestuurders en hun begeleiders tijdens de oefenperiode te helpen is er een app en een 

handboek onder de noemer Rijbewijzer. Rijbewijzer ondersteunt hen stap voor stap in het leerproces met 

concrete oefeningen en tips per thema, van een correcte zithouding achter het stuur tot het rijden in complexe 

verkeerssituaties. ‘Daarbij besteden we aandacht aan vaak voorkomende beginnersfouten zoals te vroeg 

ontkoppelen of remmen in een bocht, maar evengoed veiligheidstips zoals je blik naar het aankomende verkeer 

richten bij het in- en uitstappen, en het correct instellen van de GPS komen aan bod’ zegt VSV-woordvoerder 

Werner De Dobbeleer.  

 

Met de app krijg je suggesties voor oefeningen op maat en kun je onder meer het aantal afgelegde 

oefenkilometers registreren en oefeningen beoordelen. Het handboek omvat dezelfde oefeningen en tips als 

de app, maar dan in gedrukte versie.  
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De rijbewijzer-app geeft stap voor stap ondersteuning bij het oefenen 

 

Om jongeren en hun begeleiders te informeren over de vernieuwde rijopleiding start de VSV met een 

campagne, onder meer met een grappig filmpje op sociale media en een folder die via rijscholen, 

examencentra en gemeentebesturen wordt verdeeld. 

 

 

Een grappig filmpje informeert jongeren over de nieuwe rijopleiding 

 

Praktisch 

- Alle details over de nieuwe rijopleiding vind je op www.rijbewijzer.be  

- De Rijbewijzer-app is gratis beschikbaar op de App Store en op Google Play. Een introductiefilmpje 

geeft een volledig overzicht van de mogelijkheden. 

- Het Rijbewijzer-handboek kost 15 euro en is verkrijgbaar in de VSV-webshop. 

 

  

Perscontact 

Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

  

https://youtu.be/19zN1ad3T10
http://www.rijbewijzer.be/
https://www.youtube.com/watch?v=WK5ykdlgdQY&feature=youtu.be
http://www.vsv.be/publicatie/rijbewijzer-het-praktijkboek-voor-je-autorijbewijs-art5-0013
mailto:werner.dedobbeleer@vsv.be
https://youtu.be/19zN1ad3T10
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Jeroen Tiebout 

Woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 

0477 99 80 88 

Jeroen.tiebout@vlaanderen.be 
 

 

Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan 

een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat 

met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV 

werd per decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaamse minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 

 

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 

 

- Einde persbericht - 
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