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Opleiding BE 
 
 
 
Om deze opleiding te volgen moet je 18 jaar zijn én in het bezit van een geldig rijbewijs B. 
Dit rijbewijs is vereist voor alle bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend 
voertuig van cat. B (MTM < 3500 kg) en een aanhangwagen waarvan de MTM > 750 kg en < 
3500kg) en indien de MTM van het samenstel ≥ 3500 kg. 
 

1. THEORIE  
Voor deze opleiding moet er geen theorie-examen afgelegd worden. 
 

2. GENEESKUNDIGE SCHIFTING 
Voor deze opleiding moet je niet in het bezit zijn van een geneeskundige schifting.  
 

3. PRAKTIJK  
Na de praktijklessen van minimum 8u les kan je het praktijkexamen met het voertuig en de 
aanhangwagen van de rijschool afleggen. 
Voor mensen zonder of met weinig rijervaring met aanhangwagens raden we aan om 10u 
praktijkles te volgen.    
 
Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen 

- Manoeuvres op privéterrein 
- Openbare weg 

Dit praktijkexamen wordt ingepland als een gecombineerd examen. 
 
Wanneer je niet slaagt voor de manoeuvres op privéterrein, mag je het praktijkexamen op de 
openbare weg niet afleggen. 
Wanneer je slaagt voor je manoeuvres op privéterrein mag je het deel op de openbare weg 
meteen afleggen. 
Ben je niet geslaagd voor het deel openbare weg? Dan moet je enkel het praktijkexamen op de 
openbare weg opnieuw afleggen. 
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4. PRIJZEN  
 Incl. BTW Excl. BTW 

ALL-IN     8u praktijkles + examenbegeleiding  € 997,90 €824,71 

10u praktijkles + examenbegeleiding € 1190,08 € 983,54 

Bijkomende lessen per uur € 95,59 € 79,00 

1u praktijkles + begeleiding herexamen + volledig examen € 329,77 € 272,71 

1u praktijkles + begeleiding herexamen + examen openbare 
weg 

€ 275,98 € 228,43 

 
 
Voor deze opleiding kan je (als) werkgever een bekomen via een eenvoudige subsidieaanvraag bij de 
overheid op www.kmo-portefeuille.be . 
 
Praktijklessen kunnen op het kantoor worden vastgelegd of online via onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

UVA Rijschool is een erkend 
dienstverlener van de KMO-

portefeuille. 
(DV.O219676) 

UVA Rijschool is een erkend 
lid van Federdrive, de 
federatie van erkende 

rijscholen en 
opleidingscentra. 

UVA Rijschool is een erkend 
opleidingsinstituut van fvb – 

ffc constructiv (federatie 
bouw). 
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