Alle rijbewijzen en vakbekwaamheid

Rijopleiding categorie A (motor) Almere, Lelystad, Naarden, Zeewolde, Dronten e.o..
Als je het motorrijbewijs wilt halen dien je drie examens af te leggen, namelijk één theorie-examen, één
praktijkexamen voertuigbeheersing en één praktijkexamen verkeersdeelneming.
Ben je 24 jaar of ouder, dan blijft het hierbij en mag je direct instromen in de categorie A-onbeperkt.
Ben je jonger dan 20 jaar, dan begin je bij A1. Motorrijles nemen mag al vanaf je 17e maar voor het
praktijkexamen A1 dien je minimaal 18 te zijn. Zodra je de drie bovenstaande examens hebt behaald mag je na
twee jaar op een A1 voertuig te hebben gereden praktijkexamen verkeersdeelname doen voor de categorie A2
en al met je 19e les nemen op een A2 motor. Weer twee jaar later mag je dit praktijkexamen doen op een
motor van de categorie A-onbeperkt. Het doorstroom examen is dus alleen een examen op de openbare weg.
Direct instromen in de midden-categorie A2 is ook mogelijk. Hiervoor dien je dan minimaal 20 jaar te zijn.
KEMP Rijopleidingen is gespecialiseerd in snelopleidingen. Mede door ons eigen oefenterrein in Lelystad
kunnen wij je bijvoorbeeld in 4 à 5 dagen klaarstomen voor het motorrijbewijs!
De intest:
In deze anderhalf uur durende les rijd je altijd individueel en kijken we wat je eventueel al weet en kan en hoe
snel je de lesstof oppikt. Tegen het einde van de les bespreekt de instructeur zijn bevindingen met je en geeft
hij een advies over het aantal lessen dat je waarschijnlijk nodig zult hebben om het praktijkexamen met goed
gevolg af te kunnen leggen. De proefles/intakeles is een advies, dus niet bindend. Jij beslist uiteraard zelf
hoeveel lessen je wilt volgen. De intest bieden wij aan ter kennismaking voor slechts € 39,95 (1½u).
 Theorie
Eén van de drie examens is het audiovisuele theorie-examen. Dit examen wordt klassikaal afgenomen. Ter
voorbereiding hierop bieden wij diverse lesmateriaal aan, onder andere een zelfstudiebox met E-learning.
De voldoende uitslag van dit examen is anderhalf jaar geldig.
 Praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit twee gedeeltes; bijzondere verrichtingen en verkeersdeelname.
Het examen bijzondere verrichtingen (Avb) is in vier verschillende clusters verdeeld. Je dient zeven van de
twaalf oefeningen uit te voeren! Het 1e cluster bestaat uit één verplichte oefening. Cluster 2, 3 en 4
bestaan uit een verplichte oefening en één die de examinator kiest. Om te slagen moet je in totaal vijf
verschillende bijzondere verrichtingen succesvol afronden uit cluster 1, 2, 3 en 4! LET OP: In één cluster
mogen niet beide verrichtingen onvoldoende zijn!
Deel 1: Voertuigbeheersing (A1, A2 of directe instroom in A-onbeperkt vanaf 24 jaar)
KEMP Rijopleidingen beschikt over een eigen geasfalteerd motoroefenterrein in Lelystad. Het oefenterrein voorzien van alle gemakken - geeft je de ideale start van je motoropleiding. Het bewust en alleen maar bezig
zijn met het onderdeel voertuigbeheersing geeft je de snelste en beste start en het meeste zelfvertrouwen.
Jouw lestijd aan voertuigbeheersing gaat dus niet verloren aan het aanrijden naar een oefenlocatie. Je kunt
bijvoorbeeld dagdelen van 3½ uur reserveren. In een dagdeel leer je de basisvaardigheden van het
motorrijden. Wegrijden, schakelen, bochten rijden, langzame en snelle slalom, remproeven enz.. Op de dag van
examen kun je nog een rijles van 1½ uur afspreken. Als je veel ervaring of aanleg hebt kun je al na twee
dagdelen – dus 8½ uur incl. voorrijden – examen doen. Gemiddeld zul je drie dagdelen, totaal dus 12 uur (incl.
een 1½ uur durende les voor het examen) nodig hebben om goed voorbereid te zijn voor het Avb examen.
Voor motorkleding wordt gezorgd evenals een helm en de lesmotor. Op ons speciaal afgesloten terrein leer je
onder professionele begeleiding alle bijzondere verrichtingen die tijdens het CBR examen worden beoordeeld.
Dit terrein is groot genoeg om alle oefeningen vooraf klaar te zetten. Hierdoor kan er veel intensiever les
gegeven worden. Het praktijkexamen voertuigbeheersing vindt plaats op hetzelfde terrein. Dit heeft als
voordeel dat je al aan de omgeving gewend bent als je het examen aflegt. Door permanent opgestelde
oefeningen en een CBR examinator die naar ons toe komt heb je extra snel en extra voordelig je
motorrijbewijs.

Versie juni 2015

Prijswijzigingen voorbehouden

Alle rijbewijzen en vakbekwaamheid

Jouw voordelen op het oefenterrein zijn:
- Je rijdt vrij van verkeer op een afgesloten terrein
- Je verliest geen tijd met het heen- en terugrijden naar een parkeerplaats
- Het officiële CBR examen wordt op hetzelfde terrein afgenomen als waar jij alle lessen hebt gevolgd
- Je maakt gratis gebruik van helm, handschoenen en motorkleding
- Woon je ver van ons oefenterrein vandaan? Je kunt ook alleen het eerste deel volgen (bijv. in 2 of 3
dagen). Verkeersdeelneming volg je dan bij een rijschool bij jou in de buurt. Wij rijden ook in Almere
- Opleiding voor de lichte en zware categorie, hogere en lage motoren
- Als je nog geen 17 bent of geen rijbewijs B of theoriecertificaat A hebt kun je reeds kennismaken
De lesmotoren:
Wij beschikken over meer dan 10 lesmotorfietsen; Kawasaki ER6 voor A2 (35 KW) en A-onbeperkt en KTM Duke
125 voor A1 (11 KW). Onze formule is uniek en de prijzen zeer scherp! Zo kun je beginnen met een intest en
vervolgens in enkele dagdelen examenrijp zijn. Wij werken samen met verschillende rijscholen. Daar kun je alle
bijzondere verrichtingen reeds hebben geoefend. In dat geval kom je in aanmerking voor Avb pakket 1 (5 uur
les en examen Avb). Vervolgens bestaat Avb pakket 2 uit 8½ uur les en het Avb examen en Avb pakket 3 uit 12
uur les en voertuigbeheersing-examen (al dan niet na een intest). Het examen is op een andere dag dan een
lesdag(deel). Zo kun je altijd nog lessen bijboeken. Op de examendag kun je nog een gratis kwartiertje
‘inrijden’!
Deel 2: Verkeersdeelneming (A1, A2 of A-onbeperkt)
Tijdens dit examen dien je buiten de gebruikelijke documenten een geldig theoriecertificaat ‘A’ en een geldig
‘bewijs van voertuigbeheersing’ aan de examinator te tonen. De uitslag van het Avb examen is één jaar geldig.
Bij dit laatste onderdeel kun je de ogentest en de technische vooraf-bevraging verwachten. Iedere kandidaat
krijgt van de instructeur het BRAVO-A formulier bij het begin van de rijopleiding om op deze vragen voorbereid
te zijn. Tijdens de rit op de openbare weg wordt er o.a. gelet op jouw kijkgedrag, plaats op de weg, rijden van
bochten, de interactie met andere verkeersdeelnemers, volgafstand, de voertuigbeheersing in het verkeer en
jouw verkeersinzicht.
Slaag je voor dit onderdeel, dan ben je in het bezit van het felbegeerde motorrijbewijs.

Tarievenoverzicht praktijk ( Voertuigbeheersing en Verkeersdeelneming )









Proefles / Intest van 90 min.
€ 39,95
Individueel
Losse les cat. Avb of Avd per uur
€ 52,50
Dagdeel Avb (blok van 3½ uur)
€ 170,Losse privéles cat. Avb of Avd per uur
€ 65,Individueel op verzoek van cursist
Praktijkexamen Voertuigbeheersing Avb
€ 130,Praktijkexamen Verkeersdeelneming Avd
€ 265,Praktijkexamen B.N.O.R. Avd
€ 285,Optioneel: Eigen Verklaring à € 35,30 via rijschool, alleen indien cursist geen DigiD

Starterspakket:
- 10 motorrijlessen
- Avb examen
- Avd examen
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Tarievenoverzicht praktijk
( Rittenkaarten met en zonder examens )
Avb pakket 1

Avb pakket 2

Avb pakket 3

€ 369,-

€ 529,-

€ 679,-

( 5u les en ex. Avb )

( 8½u les en ex. Avb )

( 12u les en ex. Avb )

€ 249,-

€ 419,-

€ 579,-

( 5u zonder examen )

( 8½u zonder examen )

( 12u zonder examen )

Avd pakket 1

Avd pakket 2

Avd pakket 3

€ 499,-

€ 729,-

€ 949,-

( 5u les en ex. Avd )

( 10u les en ex. Avd )

( 15u les en ex. Avd )

€ 249,-

€ 495,-

€ 725,-

( 5u zonder examen )

( 10u zonder examen )

( 15u zonder examen )

Tarievenoverzicht theorie:
Een theorie zelfstudiepakket a € 105,- bestaat uit een Internetbox en één theorie-examen
Leerboek (eventueel aangevuld met één van de drie onderstaande versies):
- Cd-rom (8 oefenexamens, totaal 400 vragen):
- E-learning (7½ uur Internettraining met 20 examens van 50 vragen):

€
€
€

27,50
25,19,50

7½ uur Internet is los verkrijgbaar en is vergeleken met een cdrom voordeliger en meer up to date.
15 uur Internet is populair als Internetbox dus met een leerboek
indien men zorgeloos (zo goed als onbeperkte toegang) wil
oefenen voor het theorie-examen.
-

Slaaggarantie (examengeld terug) op Internetproducten
Verdien 100 EURO met een foutloos theorie-examen

Win nu

Kijk op www.theorie-leren.nl onder voorwaarden bij algemene informatie

E-learning (Internetbox: Leerboek en 15 uur theoriekaart met 20x50 vragen): €

69,-

Individuele theorie begeleiding per uur (privéles):

€

37,50

Theorie-examen (inclusief 7½ uur e-learning en examenreservering):

€

49,95

!!

In onderling overleg wordt het theorie-examen gepland. Dit is op doordeweekse dagen,
in principe overdag in o.a. Amsterdam, Leusden, Utrecht en Zwolle.

Meenemen naar het theorie-examen A
- een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs en je reserveringsnummer; zie oproep (www.cbr.nl)
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