Opleiding A
1. THEORIE
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen.
Dit kan door zelfstudie (met het handboek en inlogcode voor online leerplatform).
Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Hiervoor moet je minstens 41/50 behalen.
Je kan het theorie-examen afleggen in het examencentrum Deurne (Santvoortbeeklaan 34, 2100
Antwerpen) of in het examencentrum Geel (Lammerdries 7, 2440 Geel).
Dit kan elke werkdag OP AFSPRAAK. Via : https://examencentrum.autoveiligheid.be/
Meld je aan met je identiteitskaart en €18,00.

2. PRAKTIJK
Rijbewijs A1

Rijbewijs A2

Rijbewijs A

Max. vermogen van
de motor

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

Max. 35 kW of 0,2 kW
per kg

Min. leeftijd

18 jaar

20 jaar

Onbeperkt vermogen
vanaf 35 kW
24 jaar
Of 22 jaar als je al 2
jaar rijbewijs A2 bezit

Optie 1
Je volgt een gedeeltelijke opleiding van 9u les. Slaag je op het examen manoeuvres? Dan kan je
een voorlopig rijbewijs aanvragen en mag je gedurende max. 1 jaar rijden onder de voorwaarden
van het voorlopig rijbewijs.
Als je hiervoor niet slaagt, zal je dit examen opnieuw moeten afleggen.
Ben je hiervoor geslaagd, dan kan je het voorlopig rijbewijs aanvragen.
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.
Optie 2
Je volgt 12u opleiding waarna je het volledige examen (manoeuvres op privaat terrein en
openbare weg) mag afleggen en waarbij je, na het slagen voor beide onderdelen van het examen,
onmiddellijk de aanvraagpapieren voor het rijbewijs ontvangt.
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, dan kan 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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Vervolmaking A rijbewijs : Bij een overschakeling van A2 naar A OF van A1 naar A2, dien je 4u
praktijkles te volgen om het praktijkexamen af te leggen. Dit kan enkel als je het respectievelijke
rijbewijs A2 of A1 al minstens 2 jaar hebt.
Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen
- Manoeuvres op privéterrein
- Openbare weg
Code B372 : Wanneer je reeds 2 jaar in het bezit bent van een geldig rijbewijs B en het rijbewijs B
hebt behaald na 30/04/2011, ben je in de mogelijkheid om de code B372 op je rijbewijs te laten
zetten. Hiervoor dien je geen theorie af te leggen, enkel 4u praktijkles te volgen. Deze opleiding
laat je toe om met een motor A1 (125cc en max. 11 kW) te rijden in België. Wens je in het
buitenland te rijden? Dan dien je een volwaardige opleiding A1 te volgen.

3. PRIJZEN
Incl. BTW

Excl. BTW

9u praktijkles + examenbegeleiding

€ 952,00

€ 785,12

ALL-IN

€ 1256,00

€ 1033,06

Bijkomende lessen per uur

€ 85,00

€ 70,25

2 u praktijkles + examenbegeleiding (volledige proef)

€ 363,50

€ 300,41

2 u praktijkles + examenbegeleiding (openbare weg)

€ 357,50

€ 295,45

1u + examenbegeleiding (manoeuvres)

€ 185,00

€ 152,89

Vervolmaking A rijbewijs - 4 u praktijkles +
examenbegeleiding (volledige proef)

€ 576,00

€ 476,03

Code B372 - 4u praktijkles

€ 350,00

€289,26

12u praktijkles + examenbegeleiding

Praktijklessen kunnen op het kantoor worden vastgelegd of online via onze website.

UVA Rijschool is een erkend
dienstverlener van de KMOportefeuille.

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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