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 DE RIJOPLEIDING IN VLAANDEREN 

Hoe begin je eraan?
De Rijbewijzer app en het praktijkboek onder- 
steunen je (en je begeleider) tijdens je oefen- 

periode. Het zorgt voor een stapsgewijze  
opbouw en concrete oefeningen. 

Ga aan de slag met het praktijkboek of download 
de gratis app om je oefenritten te registreren. 



1. HET THEORIE-EXAMEN
Voorbereiding
Je verwerkt de theorie via zelfstudie of je volgt theorieles 
via een erkende rijschool.

Het examen
- Je mag het theorie-examen afleggen vanaf 17 jaar.
- Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, je moet 

minstens 41/50 halen om te slagen.
- Je start met 50 punten en per fout antwoord verlies  

je één punt. Bij overtredingen van de 3de of 4de graad  
of het overschrijden van de maximumsnelheid verlies 
je vijf punten.

Geldigheid
Na het slagen voor het theorie-examen moet je  
binnen de drie jaar slagen voor het praktijkexamen.

2. HET VOORLOPIG RIJBEWIJS    
Met een begeleider
- Dat mag vanaf 17 jaar.
- Je mag maximaal twee begeleiders opgeven op je voorlopig rijbewijs.
- Begeleiders moeten een verplicht vormingsmoment van 3 uur  

volgen voor ze een leerling kunnen begeleiden en op het voorlopig  
rijbewijs kunnen worden opgenomen. 

- Rijlessen zijn niet verplicht, maar kunnen altijd een extra onder- 
steuning bieden.

- Enkel je begeleider(s) of erkende rijlesgevers mogen met je meerijden.
- Je voorlopig rijbewijs is maximaal 36 maanden geldig.

Zonder een begeleider
- Dat mag vanaf 18 jaar.
- Je volgt minimaal 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt 

dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. 
Met dat attest haal je je voorlopig rijbewijs af waarmee je alleen mag oefenen.

- Je mag maximaal twee passagiers meenemen. Die personen zijn minstens acht 
jaar in het bezit van het autorijbewijs en zijn niet vervallen van het recht tot  
sturen (ook niet in de afgelopen drie jaar). Ze zijn niet verplicht om een vormings- 
moment te volgen.

- Je voorlopig rijbewijs is maximaal 18 maanden geldig.

3. EEN OEFENPERIODE VAN  
MINIMAAL 9 MAANDEN  
- De minimale oefenperiode is  

9 maanden. 
- De oefenperiode start zodra je 

je voorlopig rijbewijs afhaalt. 

4. EEN APP EN PRAKTIJK-
BOEK ALS ONDERSTEUNING  
VAN DE OEFENPERIODE  
- Je oefent met je begeleider of 

alleen, afhankelijk van wat je 
voorlopig rijbewijs vermeldt. 

- Je kan op elk moment de hulp 
inroepen van een rijlesgever.

- De Rijbewijzer app en het  
praktijkboek helpen jou (en je 
begeleider) op weg. Ze zorgen 
voor een  stapsgewijze opbouw, 
concrete oefeningen en actuele 
informatie op maat. 

5. HET PRAKTIJKEXAMEN 
- Je mag het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar. 
- Je moet de minimale oefenperiode doorlopen  

hebben. 
- Het examen bestaat uit een gevaarherkenningstest 

op de computer en een test op de openbare weg. 
Daar voer je twee manoeuvres uit en rij je een stukje 
zelfstandig. Uit zes mogelijke manoeuvres worden  
er twee geloot. 

6. HET TERUGKOMMOMENT
- Vanaf 6 tot 9 maanden nadat je je definitieve rijbewijs hebt be- 

haald, volg je een verplichte opleiding van 4 uur. Dat bestaat uit 
een groepsgesprek en praktijkoefeningen op een afgesloten terrein. 

- Iedereen die na 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aanvraagt, 
moet verplicht deelnemen aan het terugkommoment. 
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Meer weten over de rijopleiding in Vlaanderen?
Op rijbewijzer.be vind je alle actuele informatie op maat 
van de leerling en begeleider(s) en een overzicht van 

alle opleidings- en examencentra in je buurt.
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