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Opleiding C  
met vakbekwaamheid 
 
 
 
Wie deze opleiding wil volgen moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en 18 jaar zijn!  
Dit rijbewijs is vereist indien u beroepshalve goederen wenst te transporteren met een 
vrachtwagen met een MTM > 7,5 ton.  
 

1. THEORIE  
Om aan deze opleiding te beginnen, moet je eerst slagen voor je theorie-examen. 
Dit kan door zelfstudie (met het handboek en inlogcode voor online leerplatform) of door 
theorielessen bij ons te volgen.  
 

 Incl. BTW Excl. BTW 

C/D met code 95 theorielessen (incl. handboek en online 
inlogcode) € 266,20 € 220,00 

 
Het theorie-examen bestaat uit 3 delen 

- 100 vragen over vakbekwaamheid en wegcode. Hiervoor moet je minstens 80/100 
behalen.  

- 8 casestudy’s (dit zijn vragen over dagdagelijkse situaties). Hiervoor moet je minstens 
32/40 behalen.  

- Mondeling examen met 10 hoofdvragen. Hiervoor moet je minstens 80/100 behalen. 
 

Wanneer je slaagt voor één van de drie theoretische proeven, ben je hiervoor gedurende 3 jaar 
vrijgesteld.  
 
Je kan het theorie-examen afleggen in het examencentrum Deurne (Santvoortbeeklaan 34, 2100 
Antwerpen) of in het examencentrum Geel (Lammerdries 7, 2440 Geel).  
Dit kan elke werkdag OP AFSPRAAK. Via : https://examencentrum.autoveiligheid.be/   
Meld je aan met je identiteitskaart.  
 
Wanneer je de theoriecursus hebt gevolgd ben je in de mogelijkheid om meteen een mondeling 
examen vast te leggen. 
Dit examen wordt meteen door ons ingeboekt en afgerekend. Hiervoor moet je dan zelf geen 
afspraak meer maken. 
 
Wanneer je via zelfstudie studeert, moet je zelf het mondeling examen inboeken. 
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2. GENEESKUNDIGE SCHIFTING 
Voor deze opleiding moet u in het bezit zijn van een geneeskundige schifting.  
De geneeskundige schifting doe je best bij een arbeidsgeneeskundige dienst (bijvoorbeeld : 
Idewe, Agilitas, Mensura, Medex of zie online bij ‘arbeidsgeneeskundige diensten’ voor een 
uitgebreide lijst).  
Indien je deze medische keuring al in je bezit hebt, ben je hiervan vrijgesteld. Controleer zeker de 
geldigheid (= max. 5 jaar) ervan. Zie ook op je rijbewijs bij de rubriek ‘bezoldigd vervoer’.  
 
 

3. PRAKTIJK  
Eenmaal geslaagd voor je theorie-examen én in het bezit van een geldige geneeskundige 
schifting, kan je starten met je praktijklessen. 
Na een opleiding van 8u praktijkles kan je het examen voor de manoeuvres en de praktische 
proef vakbekwaamheid afleggen.  
Je vervolgt je opleiding met 6u praktijkles om dan het examen op de openbare weg af te leggen.  
 
Het praktijkexamen bestaat uit 3 delen 

- Manoeuvres + voorafgaandelijke controles 
- Praktische proef vakbekwaamheid 
- Examen openbare weg 

 
De praktijkexamens manoeuvres op privéterrein en basiskwalificatie vakbekwaamheid is een 
gecombineerd examen. 
 
Wanneer je niet slaagt voor de manoeuvres op privéterrein, mag je het tweede praktijkexamen op 
de openbare weg niet afleggen. 
Wanneer je slaagt voor je manoeuvres op privéterrein en de basiskwalificatie vakbekwaamheid, 
mag je je opleiding verderzetten. 
Ben je niet geslaagd voor het deel openbare weg? Dan moet je enkel het praktijkexamen op de 
openbare weg opnieuw afleggen. 
 

4. PRIJZEN  
 Incl. BTW Excl. BTW 

ALL-IN      14u praktijkles + examenbegeleiding € 2.517,53 € 2.080,60 

Bijkomende lessen per uur € 114,95 € 95,00 

2u praktijkles + examenbegeleiding + examen manoeuvres en 
voorafgaande controle + basiskwalificatie 

€ 617,28 € 510,14 

2u praktijkles + examenbegeleiding + examen manoeuvres en 
voorafgaande controle 

€ 453,33 € 374,65 

2u praktijkles + examenbegeleiding + basiskwalificatie € 477,33 € 394,48 

2u praktijkles + examenbegeleiding + examen openbare weg € 693,28 € 572,95 
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Voor deze opleiding kan je (als) werkgever een korting bekomen via een eenvoudige 
subsidieaanvraag bij de overheid op www.kmo-portefeuille.be . 
 
Praktijklessen kunnen op het kantoor worden vastgelegd of online via onze website. 
 
 

  
 

UVA Rijschool is een erkend 
dienstverlener van de KMO-

portefeuille. 
(DV.O219676) 

UVA Rijschool is een erkend 
lid van Federdrive, de 
federatie van erkende 

rijscholen en 
opleidingscentra. 

UVA Rijschool is een erkend 
opleidingsinstituut van fvb – 

ffc constructiv (federatie 
bouw). 

 


