Kies zelf de route
naar je rijbewijs

Echt leren rijden?
vabrijschool.be

Kies je module, en rijden maar!
Terugkommoment 4u						€ 108

Starter Stan - 6u
•
•

Kersverse chauffeur? Ervaar de risico’s in het verkeer.

basisvaardigheden
eenvoudige verkeerssituaties

Dossierkost (eenmalig bij onderstaande modules)

Module Theorie 12u							€ 132

€ 450

Als je alles wil weten over de wegcode en écht autorijden.

Essential Emma - 12u
•
•
•
•

Module Manoeuvres 4u						€ 300

Hier krijg je alle finesses van het manoeuvreren in de vingers.

basisvaardigheden
eenvoudige verkeerssituaties
kennismaking met de manoeuvres
mogelijkheid tot proefexamen

Module ADAS 2u							€ 150
Moderne rijtechnologie en rijassistentiesystemen intrigeren je?

Module Back on Track 4u						
Module Tussentijdse Evaluatie 2u					

€ 150

Goed bezig? Ontdek je eventuele werkpunten.

Master Mo - 20u

Module Proefexamen 2u						€ 150

basisvaardigheden
eenvoudige en complexe verkeerssituaties
kennismaking met de manoeuvres
proefexamen
rijden op snelwegen
defensief en ecologisch rijden
zelfstandig rijden

Klaar voor het examen? Verhoog je kansen samen met onze
professionele rijcoach.

Module Examenbegeleiding *					€ 150
Laat je assisteren door onze professionele rijcoach.
* Enkel voor leerlingen die min. 6u rijles gevolgd hebben

Module verplichte 6u na 2x niet geslaagd			

€ 450

Lukte het niet te best? We helpen je graag terug op de goede weg.

€ 1.500
Dossierkost (eenmalig bij bovenstaande modules)

€ 300

Ben je even de pedalen kwijt of fris je liever alles eens op?

€ 900

•
•
•
•
•
•
•

		€ 31

Module verlopen Voorlopig Rijbewijs (verplichte 6u & ex. begeleiding)
€ 31

€ 600

Te lang getreuzeld? Geen nood, wij staan klaar.

Module ecologisch en defensief rijden 2u			
Geld besparen en veilig op de weg, handig!

Deze tarieven zijn geldig van 1 augustus tot en met 31 december 2022

€ 150

Hoe behaal ik mijn Rijbewijs B?

H e t VA B - s c h a k e l p a r c o u r s
dé ideale rijopleiding

THEORIE
1

OF

ZELFSTUDIE? Lesboeken verkrijgbaar
in onze kantoren of via de VAB-webshop.
Oefen online op www.vab.be/proefexamen

Je volgt een THEORIEOPLEIDING in een
van onze rijscholen. Data & locaties, zie
www.vabrijschool.be

RIJSIMULATOR

Wacht niet tot je 17 bent
om écht te leren rijden.
Ontdek je rijtalent voor
je in de auto stapt.

2

Je legt het THEORETHISCH EXAMEN af in een examencentrum naar keuze
(dit kan vanaf 17 jaar). Zie www.goca.be voor locaties en openingsuren.
2 keer niet geslaagd? Volg verplicht 12u theorieles.

PRAKTIJK
3

OF

VRIJE BEGELEIDING
Voorlopig Rijbewijs 36 maanden

BEKWAAMHEIDSSATTEST
Min. 20u rijles
Voorlopig Rijbewijs 18 maanden
18 jaar

17 jaar
Vrije keuze aantal lesuren

OF

STAGE M36 - Max. 36 maanden.
Steeds met begeleider. Er mogen
maximaal 2 begeleiders vermeld worden.

PRAKTIJK

STAGE M18 - Max. 18 maanden.
Je mag alleen rijden of ten hoogste 2
personen (die ten minste 8 jaar
houder zijn van een rijbewijs)
meenemen.

OF

STAGE M12 - Max. 12 maanden.
Als je voorlopig rijbewijs verlopen is, kan je éénmalig dit type aanvragen nadat je 6u rijles
hebt gevolgd bij een erkende rijschool en een geldig theorie-examen hebt afgelegd.

Les: Als je alles wil weten
over écht autorijden.
Test: Oefen je kennis online
op vab.be/proefexamen

De basis of alles-in-één?
Hier krijg je alle finesses
van het rijden in de
vingers.
VRIJE BEGELEIDING

EVALUATIE

Tijdens geldigheid Voorlopig Rijbewijs 36M & theorie, mits 20u rijles
4

THEORIE

Goed bezig? Klaar
voor het examen? Check
het met onze
professionele rijcoach.

Raak de pedalen niet kwijt.
Oefen naast je rijlessen ook
voldoende met je
begeleider.

Zelf geen (geschikte)
wagen? Huur via Cambio
een deelwagen om te leren
rijden.
Hou je oefensessies
bij in de VAB-Rijschool app.

EXAMEN Praktijkexamen?
Laat je assisteren door
onze professionele
rijcoach.

TERUGKOMMOMENT

5

PRAKTISCH EXAMEN
Vanaf je 18e verjaardag en na min. 3 maanden stage kan je een praktisch examen
afleggen. Dit kan met een wagen van de rijschool en een instructeur of met een
eigen wagen en je begeleider in een examencentrum naar keuze (locaties en
openingsuren: www.goca.be). Opgelet! Je voorlopig rijbewijs moet nog geldig zijn.
2 keer niet geslaagd? Verplicht 6u in een erkende rijschool.
Verlopen voorlopig rijbewijs? Verplicht 6u én examen met een erkende rijschool.

Rijbewijs op zak? Al zes
maanden onderweg? Dan
zien we je graag terug.
Test je kennis en
vaardigheden, ontdek de
gevaren van afleiding en
deel je ervaringen met
anderen.

Belangrijke voorwaarden
bij het rijbewijs B

De app van VAB-Rijschool
helpt je op weg

Voorwaarden stage:
Je mag niet rijden in het buitenland. | Je mag geen commercieel
goederenvervoer verrichten en geen aanhangwagen trekken.
| Op vr., za., zo., op de vooravond van wettelijke feestdagen
en op wettelijke feestdagen zelf mag je niet rijden van 22
uur tot 6 uur ’s morgens. | Achteraan L-teken aanbrengen + 2e
binnenspiegel indien stage onder dekking VR36M.

Voorwaarden begeleidende personen:
Ingeschreven in België en houder van een Belgische identiteitskaart. | Minimun 8 jaar houder van een Belgisch of Europees
rijbewijs minstens geldig voor de cat. B | Mag niet vervallen
zijn (of geweest zijn) van het recht tot sturen gedurende de
laatste 3 jaar.

Je raadpleegt je rijlessen
en examens via de handige
agenda.
Dankzij herinneringen
ben je altijd op tijd voor je
rijlessen.
Je frist altijd en overal je
kennis over de wegcode op
dankzij het proefexamen.
Je vindt alle info over je
dichtsbijzijnde VABRijschoolkantoor.

Boek online je rijlessen

De app wordt regelmatig
geüpdatet voor een betere
service.

Dankzij onze handige online
boekingstool kan je in slechts
enkele kliks je gewenste rijlessen vastleggen én betalen.
Ga naar vabrijschool.be en
ontdek het gemak van online
boeken!

Download nu gratis

Waarom
instappen bij
VAB-Rijschool?
Onze lesgevers zijn uitstekend opgeleid en
worden continue bijgeschoold. Bye bye stress!
Je rijdt met een leswagen met dubbele
bediening en de nieuwste rijtechnologieën.
Met 76 kantoren is er altijd een VABRijschoolkantoor in je buurt.
Met ons team stel je je eigen
opleidingsparcours samen.
Er direct invliegen? Groot gelijk! Boek je
eerste les in enkele kliks op vabrijschool.be

Vragen onderweg?
Bel 078/22 30 30
Mail naar info@vabrijschool.be
Ga langs in je VAB-Rijschoolkantoor.
Kijk op vabrijschool.be

Bij VAB-Rijschool kan je ook terecht voor:
Lessen met automaat Lessen met
aangepaste voertuigen voor mindervaliden Examen met tolk Overstap
van automaat naar handgeschakeld
Verhoogde rijvaardigheid Alle
categorieën rijbewijzen en nascholing

