
BREVET  V 

 

Inlichtingen betreffende de inhoud en het verloop van de 

modelrijles voor brevet V 

 

Het examen omvat: 

1. De kandidaat loot een onderwerp en krijgt 20 minuten voorbereidingstijd. 

2. Een les die plaats heeft op het privéterrein 

3. een ondervraging over de bij de les toegepaste onderwijsmethode; duur: 10 min. 

De duur van het examen bedraagt 45 minuten, evaluatie inbegrepen. 

 

De modelles moet gegeven worden aan boord van een voertuig van de categorie C+E of D+E, dat 

beantwoordt aan de in artikelen 17 en 18 § 4 en § 5 bepaalde voorwaarden van het koninklijk besluit 

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. voorafgaande controles (voorzorgen/noodzakelijke controles – instellingen) 

2. voorafgaande controles (voorzorgen/bijkomende controles – instellingen) 

3. uitstappen – ontkoppelen – instappen en wegrijden 

4. koppelen – terug instappen en wegrijden 

5. tussen bakens plaatsen en in rechte lijn achteruitrijden 

6. achteruitrijdend een mocht maken 

7. achteruitrijden tot tegen een laadkaai 

8. achteruitrijdend opstellen tegen een stoep 

Gedurende de les zal een jurylid (houder van het brevet I) als leerling fungeren. 

 



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. 

 


