
RIJOPLEIDING MOTOR
OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN



Het behalen van je motorrijbewijs bestaat uit 3 examens. Theorie-examen, 
AVB (bijzondere verrichtingen) en een AVD examen (openbare weg).
We hebben 2 locaties: Enschede en Hengelo (vlak bij Deurningen) 

Als je jonger bent dan 20 jaar, krijg je eerst te maken met 

de lichte motor (A1). Vanaf 17 jaar mag je daarvoor al 

theorie-examen doen. Op die leeftijd mag je ook al rijlessen 

volgen indien je bent geslaagd voor je motortheorie-

examen of in het bezit bent van je autorijbewijs. Vanaf 18 

jaar mag je de praktijkexamens (voertuigbeheersing en 

verkeersdeelneming) doen voor het rijbewijs A1.

Als je minimaal 2 jaar in het bezit bent van het rijbewijs 

A1 kun je overstappen naar de middelzware motor 

(A2). Daarvoor hoef je alleen maar een praktijk examen 

verkeersdeelneming af te leggen. Wanneer je minimaal 

2 jaar in het bezit bent van het rijbewijs A2 mag je 

overstappen naar de motor met onbeperkt vermogen (A). 

Ook daarvoor hoef je alleen maar een praktijkexamen 

verkeersdeelneming af te leggen.

A2 en A rechtstreeks
Je kunt ook rechtstreeks je rijbewijs halen voor A2 en A. 

Voor A2 moet je dan minimaal 20 jaar zijn, voor A minimaal 

24 jaar. Voor beide categorieën geldt dat je een theorie-

examen en de twee praktijkexamens moet doen.

Hoe nu verder...? 

Wij adviseren om eerst een Try the Bike te plannen of een 

weekplanning (all-in prijs).

Van stap 1 de kennismaking t/m stap 3 je praktijkexamen, 

zie je op de volgende pagina ->

Hoe zijn de regels voor het motorrijbewijs?

WAT ZIJN DE REGELS?

2018

RIJOPLEIDING MOTOR



Met het instappakket is de basis gelegd op weg naar je

motorrijbewijs.

• 15 motorrijlessen ( 3 dagdelen)

• AVB rijexamen begeleiding bijzondere verrichtingen

• Eventueel gratis CBR Praktijk herexamen (AVB)

• AVD rijexamen begeleiding openbare weg

• Incl. motor, leen kleding, handschoenen en helm

De legeskosten zijn:

 • CBR Legeskosten inhuren AVB-examinator  € 62,00

 • CBR Legeskosten inhuren AVD-examinator  € 109,00

Overzicht losse prijzen motorrijopleiding:

• 1 losse rijles AVB of AVD duo € 29,90

• 1 losse rijles AVD solo  € 35,00

• CBR Theorie examen   € 45,00

Wij geven niet alleen de laagste prijsgarantie, maar 

willen vooral dat je als tevreden klant weer weggaat, 

met je motorrijbewijs!

De motoropleiding bestaat uit 2 vervolgstappen. 

Stap 2 de AVB - Na je Try the Bike geven wij een advies 

over de aantal benodigde dagdelen/rijlessen. De AVB 

dagdelen en examen kan de instructeur of jijzelf direct 

online plannen. 

Stap 3 de AVD lessen en praktijkexamen worden in overleg 

gepland afhankelijk van het gewenste opleidingstempo.

Tijdens de Try the Bike, op ons afgesloten terrein, maak

je kennis met de basisvaardigheden van het motorrijden.

Na afloop krijg je een persoonlijk advies en kunnen wij,

indien gewenst, je praktijkopleiding plannen in jouw tempo.

Als jij zorgt dat je z.s.m. je theorie gaat halen, dan weet jij

zeker dat je de praktijk nog deze zomer kunt afronden.

Try the Bike 2 lesuren.

Stappen 1,2 en 3

STAP 1 - TRY THE BIKE INHOUD & KOSTEN INSTAP PAKKET

STAP 2 & 3 - VERVOLGOPLEIDING

€ 29,50VOOR:VAN:

€ 50,00

REGULIERE OPLEIDING
RIJOPLEIDING MOTOR

De motorrijopleiding bestaat uit 3 stappen.

Verras iemand met een Try the Bike. 

Waardebon verkrijgbaar aan de balie in de rijschool.

(excl. legeskosten)€ 299,-VOOR:VAN:

€ 395,-



Je start de weekopleiding met de Try the Bike de eerste basisvaardigheden en bijzondere verrichtingen 

van het motorrijden met aansluitend het AVB praktijkexamen. Geslaagd! Dan ga je direct door met de 

rijlessen op de openbare weg en je laatste praktijk examen AVD. Bij aanvang van de weekopleiding dien 

je te zijn geslaagd voor het motor theorie-examen.
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De 4 daagse motorrijopleiding 

Maandag

-Kennismaking (Try the Bike)

-Lessen bijzondere verrichtingen (AVB)

Dinsdagmorgen

-De laatste puntjes op de i

Dinsdagmiddag

-CBR Rijexamen (AVB)

Dinsdag Woensdag Donderdag

-Lessen op openbare weg (AVD)

Donderdag of Vrijdag

-Laatste rijles +

-CBR Rijexamen (AVD) 

PROGRAMMA WEEKOPLEIDING INHOUD & KOSTEN WEEKOPLEIDING

De legeskosten zijn:

• CBR Legeskosten inhuren AVB-examinator  € 62,00

• CBR Legeskosten inhuren AVD-examinator  € 109,00

Niet inbegrepen zijn de kosten voor:

• CBR Theorie examen   € 45,00

RIJOPLEIDING MOTOR

WEEK OPLEIDING

Je kunt direct online de gehele motorweekopleiding (4 daagse) plannen inclusief de Try the Bike.  

Alles in 1 pakket voor 1 prijs! Mocht je 1 dagdeel minder nodig hebben, dan verreken wij de kosten.

• Try the Bike

• 3 dagdelen AVB bijzondere verrichtingen

• 3 dagdelen AVD openbare weg

• begeleiding CBR Praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB)

• begeleiding CBR Praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD)

€ 899,-VOOR:VAN:

€ 990,-
(excl. legeskosten)


