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*STAGEVERLOOP VR 36 MND

PRAKTIJK EXAMEN

Voorlopig Rijbewijs afhalen in gemeentehuis

•
•
•

(vanaf 17 jr.)

•
•

Verplichte begeleider (op VR)
Min. 9 mnd - Max. 36 mnd

•

*VOORWAARDEN VOOR BEGELEIDER 36 MND
•
•
•
•
•

8 jaar rijbewijs hebben
Laatste 3 jaar niet vervallen zijn
2 mogelijk, op VR vermeld, geen andere pers.
Begeleider volgde verplicht ‘erkend’ vormingsmoment
Begeleider dient attest steeds bij zich te hebben in
het voertuig (attest = 10 jr. geldig)
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begeleider
*
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Examen vanaf 18 jr.
min. 9 mnd stage
Met begeleider (eigen wagen) of
met lesgever (voertuig autorijschool)
Th. examen minder dan 3 jaar

DE VEILIGE WEG NAAR UW AUTO RIJBEWIJS
NIEUW VANAF 1 OKTOBER 2017
Op de volgende pagina’s staan 3 mogelijke pakketten waaruit u kan kiezen voor een rijopleiding
die bij u past.
We kunnen ook een rijopleiding op maat samenstellen, specifiek voor uw noden of wensen.
Als je al een hoog niveau bij ons bereikt, zal je begeleider het achteraf heel wat makkelijker hebben
en met een gerust hart naast jouw plaatsnemen.
Andere mogelijke opleidingen
Iedereen in het bezit van een voorlopig rijbewijs kan een zelf te kiezen aantal lesuren praktijk
volgen om een onderdeel van de rijopleiding (manoeuvres, stadsverkeer, ...) aan te leren of
bij te werken. Jij bepaalt het aantal lesuren (per 2 uren) en het onderwerp van de les.
Wil je weten wat je slaagkansen zijn op een praktijkexamen ?
Geen probleem: onze lesgever evalueert uw rijcapaciteiten en stuurt ze zonodig bij.
LET OP: na tweemaal niet slagen in een praktijkexamen schrijft de wet voor om 6 extra
lesuren te nemen! Dit ongeacht welk systeem je gevolgd hebt!
Tracht dit te vermijden door een degelijke vooropleiding te volgen en je stageperiode
nuttig te gebruiken.
Kandidaten die een rijopleiding via vrije begeleiding hebben volbracht, kunnen toch
een praktijkexamen met de rijschool afleggen.
Wij moeten vooraf wel minimaal 2 uren praktijkles voorzien.
Sinds 1965 is onze rijschool in gans Limburg en in een deel van de provincie Antwerpen bekend
als een zeer degelijke en betrouwbare rijschool. Vanaf het begin dat het rijbewijs in België
verplicht werd, hebben wij kwaliteitsonderricht als doel vooropgesteld.

U kan Rijschool Hendriks vinden op de volgende plaatsen:
Overpelt		
Leopoldlaan 44			
Tel
Lommel			Molsekiezel 66			Tel
Hamont			Nieuwstraat 1			Tel
Eksel			Gemeenteplein			Tel
Balen			
Gasthuisstraat 16/1		
Tel
Meerhout		
Pastoor van Haechtplein 7
Tel
www.hendriksrijschool.be

-

:
:
:
:
:
:

011/80.98.80
011/52.53.91
011/44.70.65
011/80.98.80
014/81.24.23
014/30.86.93

info@hendriksrijschool.be

VOORLOPIG RIJBEWIJS VAN 36 MND
met begeleider

PRAKTIJK
RIJBEWIJS OP MAAT
			 Herhalingslessen
STEEDS MOGELIJK
			
Evaluatieles voor het examen

VOORLOPIG RIJBEWIJS VAN 18 MND
zonder begeleider

LARGE PAKKET
Alléén rijden zonder begeleider
20 u (18 mnd)
Lesinhoud (gemiddelde leerling)
1e les

LIGHT PAKKET
6 u (36 mnd)

2e les Basis voertuig beheersing
		bochten, remmen

Lesinhoud (gemiddelde leerling)
1e les

Kennismaking voertuig
Basis Rijtechnieken

2e les Basis voertuig beheersing
		bochten, remmen
3e les

Voertuig beheersing
eenvoudige verkeerssituaties

Begeleider neemt over en zorgt
voor verdere opleiding

MEDIUM PAKKET
10 u of 12 u (36 mnd)
Lesinhoud (gemiddelde leerling)
1e les

Kennismaking voertuig
Basis Rijtechnieken

2e les Basis voertuig beheersing
		bochten, remmen
3e les

voor meer info,
www.hendriksrijschool.be
info@hendriksrijschool.be
011/80.98.80

Kennismaking voertuig
Basis Rijtechnieken

Voertuig beheersing
eenvoudige verkeerssituaties

4e les

Complexe verkeerssituaties
Basistechnieken zuinig rijden

5e les

Bijzondere manoeuvres
Examenomloop (kort)

6e les

Optie: Controle les met begeleider
- Overdracht

3e les

Voertuig beheersing
eenvoudige verkeerssituaties

4e les

Complexe verkeerssituaties
Basistechnieken zuinig rijden

5e les

Bijzondere manoeuvres
Examenomloop (kort)

Doorgedreven opleiding om alléén te
rijden met bijzondere aandacht voor:

**STAGEVERLOOP VR 18 MND
Voorlopig Rijbewijs afhalen in
gemeentehuis (vanaf 18 jr.)
Voorwaarde: bekwaamheidsattest na 20 u
• Alléén rijden
• Min. 9 mnd - Max. 18 mnd

**ALLEEN RIJDEN
Mag vergezeld zijn van max. 2 pers.
die voldoen aan voorw. begeleider
(8 jr rijb.; niet vervallen)
--> Geen vormingsmoment nodig
voor begeleiding

		Preventief
& defensief rijden
6e
les
		Verkeersinzicht
7e
les
		
Juiste Kijktechnieken
		
		
Gevaren leren herkennen,
8e les
		
		vermijden, beheersen
		
Eco-driving
9e
les

		
Examen omlopen verkennen
		
10e
les
		
Druk stadsverkeer
		

Autosnelwegen

		

Zelfstandig rijden

		

Manoeuvres

PRAKTIJK EXAMEN
• Examen vanaf 18 jr.
• min. 9 mnd stage
(stage VR 36 mnd telt mee)
• Met begeleider (eigen wagen) of
met lesgever (voertuig autorijschool)
• Th. examen minder dan 3 jaar

