
Je gaat naar een examencentrum. Je doet het examen theorie op een computer:

Ben je geslaagd voor je examen theorie? Dan krijg je een attest. Daarmee kan je

een voorlopig rijbewijs aanvragen. En dan kan je beginnen oefenen voor je

examen praktijk.

Hoe bereid ik me voor op het theorie-examen?

Je kan je voorbereiden op verschillende manieren:

Ik ben niet geslaagd voor het theorie-examen. Wat

nu?

Je kan het theorie-examen een tweede keer doen, maar niet op dezelfde

dag.

Ben je 2 keer niet geslaagd? Dan moet je verplicht 12 uur theorieles volgen

bij een erkende rijschool.

Die 12 uur theorieles moet niet als je:

Door Vlaamse Stichting Verkeerskunde 17-24 jaar

WAT HOUDT HET THEORIE-EXAMEN VOOR HET

RIJBEWIJS B IN?

Er zijn 50 vragen.•

Bij de vragen staan verschillende antwoorden. Jij kiest het juiste antwoord.•

Je moet minstens 41 op 50 halen om te slagen.•

Je start met 50 punten.•

Bij een fout antwoord verlies je 1 punt.•

Bij een zware fout verlies je 5 punten, bijvoorbeeld bij vragen over hoe

snel je mag rijden

•

Maak je 2 fouten waarmee je 5 punten verliest? Dan ben je niet

geslaagd voor het theorie-examen.

•

het gratis online leerplatform mijnrijbewijsB.be•

boeken, oefenwebsites, of soms kan je les volgen op school zoals

met Rijbewijzer In de Klas

•

12 uur theorieles bij een erkende rijschool•

Al 12 uur theorieles volgde bij een erkende rijschool.•

Een gehoorhandicap hebt, je mentale of intellectuele vermogen niet

genoeg is of je analfabeet bent (niet goed lezen en schrijven). Je moet

documenten kunnen tonen die dat bewijzen.

•

https://admin.watwat.be/rijbewijs/waar-moet-ik-mijn-rijexamen-doen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/voorlopig-rijbewijs-wat-mag-ik-daarmee-doen
https://www.mijnrijbewijsb.be/
https://secundair.verkeeropschool.be/wat-wij-doen/rijbewijzer-in-de-klas


Hoe lang is het theorie-examen voor rijbewijs B

geldig?

Je theorie-examen voor rijbewijs B is maximaal 3 jaar geldig. 

Ben je geslaagd voor het theorie-examen? Dan krijg je een document om

een voorlopig rijbewijs aan te vragen. Dat moet bij het gemeentehuis. 


