Productcode: RBC

Theorie opleiding rijbewijs C
Doelstelling van de opleiding

Het behalen van het theoriebewijs rijbewijs C.

Inhoud van de opleiding

Om je rijbewijs te halen, moet je net als bij het autorijbewijs eerst je theorie halen.
Deze theorie is uitgebreider dan je van de auto gewend bent. De onderstaande
onderwerpen worden behandeld tijdens de theorielessen:
▪

Theorie Verkeer & Techniek – RV1

▪

Theorie Administratie – V2C

▪

Cases – V3C

Het is aan te raden om je via onze klassikale theoriedagen optimaal voor te laten
bereiden op de theorie-examens. Deze worden doorgaans gegeven op donderdag en
vrijdagen.
Niveau van de opleiding

In het bezit van rijbewijs B. MBO Opleidingsniveau.

Lengte van opleiding

8 dagen (16 dagdelen)

De doelgroep van de opleiding

Kandidaten die het rijbewijs C willen gaan behalen.

Het aanvangsniveau van de cursist

Geen aanvangsniveau.
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Vrijstellingsbeleid

Er wordt geen vrijstelling verleend.

Studiebelasting

4 uur studiebelasting per week.

Speciale voorwaarden die gelden
voor het volgen van de opleiding

In het bezit van rijbewijs B. Daarnaast dient eenieder die het vrachtwagenrijbewijs wil
gaan halen ook medisch gekeurd te worden. Hierbij wordt gekeken of er geen ernstige
medische belemmeringen zijn, zoals epilepsie, een ernstige visuele beperking of
andere zaken die invloed zouden kunnen hebben op het functioneren achter het
stuur. U dient zelf een medische keurig af te spreken voor het rijbewijs C bij een
Arboarts. Voor de keurig heeft u ook een eigen verklaring nodig. Deze kunt u
aanvragen met u DIGID op https://mijncbr.nl/ml/Authentication/Login of bij het
gemeentehuis van uw woonplaats.

Verstrekte of aan te schaffen
studiemateriaal

Lesboek wordt verzorgd door A.L.P. Opleidingen.

Welke kwalificaties kunnen
behaald worden?

Theoriebewijs rijbewijs C

Opleiding tot examen

Theorie-examen RV1 – V2C – V3C.

Eindtoetsen

Geen

Civiel effect

Geen

Minimale kandidaten

6

Kosten per persoon

O.A.

Code 95

Ja

Geldigheid certificaat

2 jaar.
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