Opleiding B

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) of door
theorielessen bij ons te volgen.
Incl. BTW

Excl. BTW

B - theorielessen (excl. handboek)

€ 160,00

€ 132,23

B - theorielessen (incl. handboek en online inlogcode)

€ 190,00

€ 157,02

Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Hiervoor moet je minstens 41/50 behalen.
Wanneer je 2 keer niet slaagt voor het theorie-examen ben je verplicht om 12u theorieles te
volgen.
Om theorie-examen af te leggen moet je 17 jaar zijn!
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
Optie 1 : Voorlopig rijbewijs M36 (36 maanden geldigheidsduur)
Onder dit voorlopig rijbewijs MOET je steeds rijden met een VASTE begeleider. Je krijgt de
mogelijkheid om 2 personen op te geven als vaste begeleider en 1 van deze personen MOET
steeds naast jou plaatsnemen in de wagen.
Bij dit voorlopig rijbewijs ben je vrij om de kiezen hoeveel lessen je wil nemen bij de rijschool.
Omdat de basisbeginselen van uitermate groot belang zijn (fundamenten van de rijstijl), raden wij
hieraan om een basiscursus van 6u of 8u rijles te volgen. Er kunnen altijd lessen worden
ingepland als herhaling, training of voorbereiding op het examen.
Na een stageperiode van minstens 3 maanden en maximum 36 maanden, en waarbij je ouder
bent dan 18 jaar op de dag van het examen, mag je het examen afleggen.
Hiervoor heb je de keuze tussen je eigen auto, met je eigen vaste begeleider of de auto van de
rijschool met instructeur van de rijschool om examen af te leggen. Een voorbereidende les voor
het examen is steeds mogelijk.
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Optie 2 : Voorlopig rijbewijs M18 (18 maanden geldigheidsduur)
Onder dit voorlopig rijbewijs MAG je alleen rijden of met 1 of 2 begeleiders in de wagen. Deze
begeleiders zijn niet vast en mogen steeds wisselen. De begeleiders moeten meer dan 8 jaar in
het bezit van rijbewijs B.
Om dit voorlopig rijbewijs te kunnen behalen, moet je 18 jaar zijn, 20u rijles volgen en bekwaam
worden geacht om alleen te rijden door een rijinstructeur. Na een stageperiode van minstens 3
maanden en maximum 18 maanden, mag je het examen afleggen. Hiervoor heb je de keuze
tussen je eigen auto, met je eigen vaste begeleider of de auto van de rijschool met instructeur van
de rijschool om examen af te leggen. Een voorbereidende les voor het examen is steeds mogelijk.
Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen:
- Risicoperceptietest waarbij er nagegaan wordt of er verschillende gevaren herkend
kunnen worden
- Openbare weg
Ervaring is oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen!
Hoe meer ervaring je hebt als bestuurder, hoe beter je voorbereid bent op je praktijkexamen.

3. PRIJZEN
Incl. BTW

Excl. BTW

2u praktijkles

€ 150,00

€ 123,97

6u praktijkles

€ 450,00

€ 371,90

6u praktijkles + examenbegeleiding

€ 643,00

€ 531,40

20u praktijkles

€ 1500,00

€ 1.239,67

Bijkomende lessen per uur

€ 75,00

€ 61,98

1 u praktijkles + examenbegeleiding

€ 268,00

€ 221,49

2u praktijkles + examenbegeleiding

€ 343,00

€ 283,47

Andere opties van aantal uren rijles zijn ook steeds mogelijk en worden in onderling overleg besproken en vastgelegd.

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