
 

 
 

Nederlands en rijbewijs – theorie – RG2 
 

Voor wie? 
 

• Je bent anderstalig en je wil Nederlands leren 

• Je wil in de toekomst je theoretisch examen voor je rijbewijs 

afleggen en je wil je goed voorbereiden 

• Je wil je veilig voelen in het verkeer als voetganger, fietser, 

passagier, autobestuurder, … door veel te leren over het 

verkeer, de verkeersregels en het typische taalgebruik van het 

verkeersreglement 

 

Niveau van deze cursus? 

 

• Deze cursus is op niveau van richtgraad 2 

• Je hebt minimum een certificaat van richtgraad 1 of 2.1 - 2.2 

 

Wat leer je in deze cursus? 

 

• Je leert Nederlands en alles over het verkeer, de verkeersregels 

en het verkeersreglement 

• Je leert de vragen van het theoretisch rijexamen lezen en 

begrijpen 

• Je krijgt veel oefeningen 

• Je wordt stap voor stap voorbereid om te slagen voor het 

theoretisch examen voor je rijbewijs 

• Je leert nieuwe woordenschat en vragen beter en snel begrijpen 
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