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Opleiding CE 
	
	
	
Voor alle bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van cat. C (MTM >  
3500 kg) en een aanhangwagen waarvan de MTM > 750 kg.  
 
Om dit rijbewijs te behalen moet je 21 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C. 
OF 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C met vakbekwaamheid. 
	

1. THEORIE  
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C. 
Dus theorie is in dit geval niet nodig.  
 

2. GENEESKUNDIGE SCHIFTING 
Controleer zeker de geldigheid (= max 5 jaar) ervan. Kijk op je rijbewijs C bij de rubriek ‘bezoldigd 
vervoer’.  
 

3. PRAKTIJK  
Na de praktijklessen van minimum 8u les kan je aansluitend het praktijkexamen met de 
vrachtwagen van de rijschool afleggen.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UVA Rijschool – Gelmelstraat 92/5, 2320 Hoogstraten – www.uva.be - info@uva.be – 03/314 63 71 
	

4. VRACHTWAGEN MET WIPKAR OF TREKKER - OPLEGGER? 
Voor de opleiding CE kan je kiezen met welk voertuig je de praktijkopleiding wenst af te leggen.  
Het praktijkexamen CE is voor zowel de trekker-oplegger als de vrachtwachtwagen met wipkar 
hetzelfde examen.  
 
Vrachtwagen met wipkar : hiervoor plannen we 8u praktijkles in. Indien je nog geen of weinig 
rijervaring met aanhangwagens raden we aan om 10u praktijkles te volgen.  
Trekker-oplegger : hiervoor plannen we 10u praktijkles in. Heb je nog geen of weinig ervaring 
met aanhangwagens raden we aan om 12u praktijkles te volgen.  
 

5. PRIJZEN – vrachtwagen met wipkar 
 Incl. BTW Excl. BTW 

ALL-IN 8u praktijkles + examenbegeleiding € 1398,02 € 1155,40 

10u praktijkles + examenbegeleiding € 1652,13 € 1365,40 

Bijkomende lessen per uur € 127,05 € 105,00 

2u praktijkles + examenbegeleiding + volledig examen € 631,73 € 525,39 

2u praktijkles + examenbegeleiding + examen openbare weg € 561,20 € 463,80 

PRIJZEN – trekker - oplegger 
 Incl. BTW Excl. BTW 

ALL-IN 10u praktijkles + examenbegeleiding € 1652,13 € 1365,39 

12u praktijkles + examenbegeleiding € 1906,23 € 1575,39 

Bijkomende lessen per uur € 127,05 € 105,00 

2u praktijkles + examenbegeleiding + volledig examen € 631,73 € 525,39 

2u praktijkles + examenbegeleiding + examen openbare weg € 561,20 € 463,80 

 
Voor deze opleiding kan je (als) werkgever een korting 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. 
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