OPLEIDING A:
De trapsgewijze toegang tot het rijbewijs A is onderverdeeld in de categorieën A1, A2 en A.
De schematische onderverdeling vindt u hieronder:

1. WANNEER IS DIT RIJBEWIJS VEREIST EN HOE HET TE BEHALEN?
Maximum
vermogen van de
motor
Minimumleeftijd
van de kandidaat

Minimum aantal
lesuren

Bij een
overschakeling van
A2 naar A of van
A1 naar A2, dient
slechts 4u les te
worden gevolgd
om het examen af
te leggen als je het
respectievelijke
rijbewijs A2 of A1
al minstens 2 jaar
hebt.

Rijbewijs A1
Max. 125cc en 11kW
of 0,1 kW per kg

Rijbewijs A2
Max. 35 kW of
0,2 kW per kg

Rijbewijs A
Onbeperkt vermogen
vanaf 35 kW

18 jaar

20 jaar

24 jaar
(22 jaar als je het rijbewijs
A2 hebt gedurende 2 jaar)

2 opties:
1. 9u praktijkles
gevolgd door een
examen op het
privaat terrein met
de rijschool.
Bij slagen, krijgt de
kandidaat een
voorlopig rijbewijs
(max 1 jaar geldig)
en moet hij binnen
het jaar het
examen op de
openbare weg met
succes afleggen.
Dit kan met de
eigen motor of met
de motor van de
rijschool (+3u
praktijkles)

2 opties:
1. 9u praktijkles
gevolgd door een
examen op het
privaat terrein met
de rijschool.
Bij slagen, krijgt de
kandidaat een
voorlopig rijbewijs
(max 1 jaar geldig)
en moet hij binnen
het jaar het
examen op de
openbare weg met
succes afleggen.
Dit kan met de
eigen motor of met
de motor van de
rijschool (+3u
praktijkles)

2 opties:
1. 9u praktijkles
gevolgd door een
examen op het
privaat terrein met
de rijschool.
Bij slagen, krijgt de
kandidaat een
voorlopig rijbewijs
(max 1 jaar geldig)
en moet hij binnen
het jaar het
examen op de
openbare weg met
succes afleggen.
Dit kan met de
eigen motor of met
de motor van de
rijschool (+3u
praktijkles)

2. 12u praktijkles
gevolgd door een
volledig examen
(manoeuvres +
openbare weg).
Indien de
kandidaat slaagt,
ontvangt hij de
aanvraagpapieren
voor het rijbewijs.

2. 12u praktijkles
gevolgd door een
volledig examen
(manoeuvres +
openbare weg).
Indien de
kandidaat slaagt,
ontvangt hij de
aanvraagpapieren
voor het rijbewijs.

2. 12u praktijkles
gevolgd door een
volledig examen
(manoeuvres +
openbare weg).
Indien de
kandidaat slaagt,
ontvangt hij de
aanvraagpapieren
voor het rijbewijs.
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2. THEORIE
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen.
Dit kan door zelfstudie (met het handboek en/of de cd-rom) of door een cursus bij ons te volgen.
Je kan het examen zonder afspraak afleggen op ma-vr tussen 7:15u en 16u in het examencentrum
te Deurne; Santvoortbeeklaan 34-36. Of alle werkdagen tussen 7:15u en 16u in het examencentrum
van Geel; Lammerdries 7. Meld je met identiteitskaart en € 15,-

3. PRAKTIJK
Zie bovenstaand schema.
Je hebt dus telkens de keuze tussen enerzijds een gedeeltelijke opleiding van 9u waarna je (na
slagen van het examen op het privaat terrein) gedurende maximaal 1 jaar met een voorlopig rijbewijs
mag rijden onder de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs. Binnen het jaar kan je dan het examen
op de openbare weg afleggen met de eigen motor of met de motor van de rijschool mits het volgen
van 3 voorbereidende lesuren.
Anderzijds heb je de keuze om onmiddellijk 12u opleiding te nemen waarna je het volledige examen
(privaat terrein + openbare weg) mag afleggen en waarbij je, na het slagen voor beide onderdelen
van het examen, onmiddellijk de aanvraagpapieren voor het rijbewijs ontvangt.

4. PRIJZEN (incl BTW)
Inschrijvingsgeld (éénmalig):
9u praktijk + examenbegeleiding
12u praktijk + examenbegeleiding
Bijkomende lessen / uur:
Examenbegeleiding (volledige proef):
Examenbegeleiding (openbare weg):
2u + examenbegeleiding (volledige proef):

€ 30,00
€ 825,00
€ 1050,00
€ 75,00
€ 225,00
€ 188,00
€ 380,00

Voor deze opleiding kan je (als) werkgever een korting van 40% op het bedrag excl. BTW bekomen
via een (eenvoudige) subsidieaanvraag bij de overheid op www.kmo-portefeuille.be.
Vraag naar onze bestelbon.
Praktijklessen kunnen enkel op het kantoor worden vastgelegd mits een geldig attest van slagen van
het theorie-examen.
RIJSCHOOL UVA (2518/01) Gelmelstraat 20 – 2320 Hoogstraten
Tel. 03 314 63 71 – GSM. 0497 89 86 03 – info@uva.be – www.uva.be
Openingsuren kantoor dinsdag tot en met vrijdag: 16u30 tot 18u30; Zaterdag: 10u tot 12u

Kwaliteitsgaranties:
1. UVA Rijschool is een erkend lid van Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en
opleidingscentra.
2. UVA Rijschool is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.
3. UVA Rijschool is een erkend opleidingsinstituut van fvb – ffc constructiv (federatie bouw)
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