advertorial
BOUW MEE AAN DE VERKEERSVEILIGHEID VAN DE TOEKOMST
—

Heb je al een job als rijschoollesgever overwogen?
Het beroep heeft een maatschappelijk belang: je helpt toekomstige chauffeurs aan een correcte
rijstijl, sociaal rijgedrag en de juiste attitudes.
Dirk Covemaeker, bestuurder bij
Federdrive, de federatie van erkende kwaliteitsrijscholen en -opleidingscentra: “Onze visie van
een moderne rijopleiding gaat uit
van een coachende aanpak waarin
de leerling centraal staat en er les-

“DE JOB VAN
RIJSCHOOLLESGEVER
STAAT OPEN VOOR
JONG EN OUD,
ONGEACHT
MAN OF VROUW.”
gegeven wordt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
De job van rijschoollesgever staat
open voor jong en oud, ongeacht
man of vrouw. Wel moeten de
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kandidaten over een aantal eigenschappen beschikken. Zo zoeken
we enthousiaste, stipte, stressbestendige, geduldige en tactvolle
collega’s die beschikken over verantwoordelijkheidsbesef, zelfbeheersing en aanpassingsvermogen. Daar tegenover plaatsen wij
een gevarieerde job met vele sociale contacten. Bovendien kan je
fulltime, parttime of als freelancer
aan de slag.”

Vlaanderen telt meerdere erkende
opleidingsinstellingen die een opleidingscursus tot rijschoollesgever aanbieden. Dirk Covemaeker:
“Kandidaten moeten rekenen op
10 tot 12 maanden om hun brevet
te behalen, inclusief opleiding,
examen en stage. De job van rijschoollesgever vergt een degelijke voorbereiding en persoonlijke
investering, maar de voldoening
achteraf is extra groot.”

Neem snel een kijkje op
www.rijschoollesgever.be
voor de wettelijke voorwaarden, info over de verschillende brevetten, de opleidingskalender en infomomenten
in een rijschool in jouw
omgeving.

“Mensen vertrouwen op jou
en jouw kennis en leggen hun
veiligheid in jouw handen.
Nieuwe leerling-bestuurders
zijn meestal onzeker en beïnvloedbaar. Wat je als lesgever
dan zegt en doet, heeft een
grote impact en daar maak je
het verschil. Onervaren bestuurders weten vaak niet dat
het autorijden anders kan.
Dan is het aan de rijschoollesgever om hun bestaande
aanpak bij te sturen en nieuwe
vaardigheden en attitudes aan
te leren. Zelf vind ik het ook
gewoon leuk om heel zelfstandig te kunnen werken. In
de auto is er altijd een 1-op-1
relatie.”

