
 

        

   RIJOPLEIDING AUTO 

        (categorie B) 

 

    Kennismakingsles 

    Door de kennismakingsles maak je een start met het behalen van je rijbewijs. Je kruipt  

    zelf al achter het stuur, uiteraard stap voor stap en onder begeleiding van de  

    instructeur. Het moet tenslotte een leuke ervaring zijn! Na het rijden wordt uitgelegd  

    wat je kan verwachten van de rijopleiding en de instructeur geeft je een advies over  

    het lespakket wat het beste bij je past.  

 

          Theorieopleiding 

    Om praktijkexamen te kunnen doen is het noodzakelijk om eerst je theorie te behalen.  

    Uiteraard kan dit ook bij De Weerd. Ons advies is om de theorie zo snel mogelijk te   

    gaan volgen zodat je dit direct kan toepassen in de praktijk. Je instructeur kan je daar  

    meer over vertellen.   

 

 

Gezondheidsverklaring 

Naast het behalen van de theorie moet er ook een gezondheidsverklaring ingevuld 

worden op de website van het CBR (www.cbr.nl). Ook hiervoor is ons advies om dit zo 

snel mogelijk te regelen zodat vertraging van je opleiding wordt voorkomen. 

 

 

DRI-VR 

Bij elke rijopleiding voor de auto maakt De Weerd gebruik van DRI-VR. Dit is een 

Virtual Reality training en zorgt ervoor dat je ervaring opdoet met alle moeilijke 

situaties die zich niet altijd voordoen in de rijles. Door deze bewezen methode maak je 

meer mee in minder tijd en kun je op een veilige manier, onveilige situaties oefenen.  

Met DRI-VR krijg je beter verkeersinzicht en dit draagt bij aan veiligere bestuurders. 

     

 

          Tussen Tijdse Toets (TTT) 

    Het is mogelijk om een Tussen Tijdse Toets (TTT) af te laten nemen door het  

    CBR. Het voordeel is dat je vast kunt wennen aan het fenomeen examen én je een  

    vrijstelling kunt behalen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het examen. Het is  

    niet verplicht maar ons advies is wel om dit op te nemen in je pakket . 

 

 

  

          100 minuten en overdag lessen 

    Wij plannen onze lessen in blokken van 2 rijlessen van 50 minuten per keer. Hierdoor  

    is er voldoende tijd om alle verkeerssituaties goed te oefenen. 100 minuten is echter  

    ook weer niet te lang zodat je je goed kunt blijven concentreren. 

    Tot slot, ons advies is om zoveel mogelijk overdag de rijlessen in te plannen. Het  

    praktijkexamen wordt ook altijd overdag afgenomen en het is dan aanzienlijk drukker  

    in het verkeer dan in de avonden. Het is goed voor je vertrouwen om je goed voor te  

    bereiden op het examen en daarvoor wat ervaring op te doen in vergelijkbare  

    verkeerssituaties. 

     

    Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.     

 

 

 



 

 

 

 

 

PAKKET DOORSTART START COMPLEET 

KENNISMAKINGSLES √ √ √ 

AANTAL LESSEN 50 MINUTEN 21 40 52 

DRI-VR √ √ √ 

TUSSEN TIJDSE TOETS  √ √ 

PRAKTIJKEXAMEN √ √ √ 

THEORIECURSUS OF -ZELFSTUDIE  

INCLUSIEF THEORIE EXAMEN 
  √ 

PAKKETPRIJS inclusief BTW €   1.299,00 €  2.299,00 €  2.929,00 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Prijzen geldig vanaf 1-12-2021.  

Alle voorgaande prijslijsten zijn vervallen. Wijzigingen voorbehouden. 

OVERIGE PRIJS  

inclusief BTW 

KENNISMAKINGSLES 
(als er geen pakket wordt afgenomen) 

€         52,50 

LOSSE RIJLES VAN 50 MINUTEN €         45,00 

TE LAAT AFGEZEGDE RIJLES 
(zie algemene voorwaarden) 

€         36,00 

DRI-VR BRIL 
(Huur voor 6 weken)  

€         79,00 

TUSSEN TIJDSE TOETS €       190,00 

PRAKTIJKEXAMEN €       260,00 

DOORSCHAKELPAKKET 6 
(6 rijlessen van 50 minuten, na afname van pakket) 

€       265,00    

DOORSCHAKELPAKKET 10 
(10 rijlessen van 50 minuten, na afname van pakket) 

€       440,00 

THEORIECURSUS OF –ZELFSTUDIE, INCL. EXAMEN €       125,00 

THEORIEBOEK €         25,00 

THEORIE-EXAMEN €         45,00 


