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Lessen Nederlands voor rijschoolinstructeurs in Brussel
Nood aan Nederlandstalige rijopleiding in de hoofdstad
De kennis van het Nederlands van rijschoolinstructeurs in Brussel kan beter. Daarom gaat Brussels
Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets een samenwerking aan met het Huis van
het Nederlands. Die organisatie zal de leertoepassing NL@city aanpassen op maat van
rijschoolinstructeurs. Hoe beter de communicatie tussen leerling en instructeur, hoe beter de
rijlessen vorderen. Dat komt uiteindelijk de verkeersveiligheid ten goede.
« Het Huis van het Nederlands is de ideale partner om de talenkennis van de Brusselse
rijschoolinstructeurs op te krikken », vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets. « Veel
Nederlandstaligen gaan in Brussel vruchteloos op zoek naar een rijopleiding in hun eigen taal. Dat
blijkt erg moeilijk te lukken. Ik wil dat ook de Nederlandstaligen de best mogelijke rijopleiding krijgen.
Wie goed gevormd wordt, heeft later veel minder kans op ongevallen. Ik hoop dat we met dit initiatief
meer Nederlandstalige rij-instructeurs zullen krijgen in heel het Brussels gewest ».
Om de leertoepassing NL@city op maat van de rijschoolinstructeurs te maken, ontvangt het Huis van
het Nederlands een subsidie van 61.600 EUR. De toepassing is online beschikbaar en wordt reeds
gebruikt door de ambtenaren van de stad Brussel. NL@city is beschikbaar op desktops, laptops,
tablets en smartphones.
« Federdrive juicht het initiatief toe tot het bevorderen van het Nederlands tijdens de rijles door
Staatssecretaris Debaets. Het is erg belangrijk om tijdens de rijles aan de leerling een genuanceerde
uitleg te kunnen geven om hem of haar een verkeersveilige deelnemer te maken. Maar dat houdt een
minimale kennis van de taal van de leerling in. Hoewel Federdrive ook oproept om meer lesgevers te
laten instromen in rijscholen in Brussel, met Nederlands als moedertaal, kan dit initiatief alvast op
korte termijn de odige soelaas bieden.», aldus Jeroen Smeesters, voorzitter van Federdrive
(Federatie erkende rijscholen en opleidingscentra).
De leertoepassing is ontworpen om de gebruikers snel en praktisch bruikbare vooruitgang te laten
boeken in hun talenkennis. Bij de ontwikkeling van de toepassing wordt rekening gehouden met de
aan de gang zijnde hervorming van de Brusselse rijopleiding. De verenigingen van autorijscholen
(Federdrive en FAA) verlenen hun inhoudelijke medewerking aan dit project.
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