
Goed voorbereid  
naar het  

theorie examen !  

Een voorsprong van bij het begin! 

B 

De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 

jaar. 

Je kan er voor kiezen de theorie te leren via zelfstudie of je volgt 

een theorieonderricht van 12 uren in een erkende rijschool. 

Leren Oefenen 

Examen afleggen 

Je hoeft geen afspraak te maken voor theoretisch examen. Het 

examen kost €15. Meld je aan met je identiteitskaart. 

 

Je mag elke dag 1x het examen afleggen. 

Opgelet indien je met zelfstudie tweemaal niet slaagt voor het 

theorie-examen, moet je minimum 12 uren theorieonderricht  

volgen in een erkende rijschool.  

Het aantal herkansingen voor het theorie-examen is onbeperkt 

indien je een opleiding van 12 uren volgde in de rijschool. 

Oefen gratis op :  

 
www.mijnrijbewijs.eu 

“  Succes i s  a l t i jd  a fhankel i jk  van een  

nauwkeur ige voorbereid ing en zonder  d ie  

voorbereid ing is  fa len een fe i t  ”  
Confucius  



Burchtstraat 2, 9300 Aalst  

Stationsstraat 214, 9450 Haal tert  

0474 60 41 58  

info@drivewell .be   

www.drivewell .be  

Leren rijden mag vanaf 17 jaar. 

Als je kiest voor een opleiding met de rijschool, kan je het prakti-

sche gedeelte starten vooraleer je theorie-examen af te leggen, maar 

we raden dit niet aan. Kies je voor een opleiding met begeleider, 

moet je eerst geslaagd zijn in je theoretisch examen. 

 

Of je nu gaat leren rijden met de rijschool of met een begeleider, 

kan je een voorlopig rijbewijs 36 maanden aanvragen. Hiermee kan 

je vanaf 17 jaar met maximaal 2 begeleiders (vermeld op het rijbe-

wijs) oefenen voor een periode van 36 maanden. De begeleider zal 

het vormingsmoment moeten volgen.  

 

Vanaf 18 jaar is het mogelijk een rijbewijs van 18 maanden aan te 

vragen op voorwaarde dat er 20 uren rijlessen gevolgd worden in 

een erkende rijschool. Deze lessen mogen reeds aanvatten vanaf de 

leeftijd van 17 jaar. 

 

Ten vroegste na 9 maanden stage en vanaf 18 jaar kan je het  

praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze, met 

uw eigen voertuig of met een lesvoertuig van de rijschool. Indien je 

2x niet slaagt voor  het praktijkexamen ben je verplicht 6 uur  

rijlessen te volgen in een erkende r ijschool!  

 

Opgelet: indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, mag je enkel 

verder oefenen met een erkende rijschool. Het praktijkexamen mag 

slechts opnieuw afgelegd worden na het volgen van minimum 6 uur 

praktijkonderricht in een erkende rijschool. Let er in dit geval ook 

op dat je theorie slechts 3 jaar geldig is. Dit mag niet vervallen zijn 

op de dag van het examen. 

Aanvraag voorlopig 
rijbewijs 

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook 

op het scherm van de computer. Tussen de twee of drie mogelijkhe-

den die worden gegeven, moet je dan het juiste antwoord  

kiezen. Na het voorlezen krijg je 15 seconden antwoordtijd per 

vraag. 

 

Het examen duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en 

lichte fouten. Zware overtredingen zijn alle overtredingen van de 

derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het  

overschrijden van een witte doorlopende streep), van de vierde 

graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven) en  

snelheidsovertredingen.  

 

Er zijn 50 vragen en om te slagen moet je ten 

minste 41 op 50 behalen. Bij een zware  

overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij 

een lichte fout 1 punt. 

 

Op het einde van het theorie-examen, en indien je 

geslaagd bent en nog niet in het bezit van een 

rijbewijs, legt je een leestest af.  Vanop een  

afstand zal je moeten zeggen in welke richting de 

beentjes van de E staan. 

 

Als je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen en de leestest 

krijg je een formulier “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs”. 

Dit formulier laat je niet toe te rijden. Hiervoor moet je houder en 

drager zijn van een voorlopig rijbewijs.  

Verloop examen 

Examen-centrum 

 

Bedrijventerrein ZUID III 

Industrielaan 26, 

9320 Erembodegem 

 

www.sbat.be 

053 66 47 26 

Rijschool 

 
Burchtstraat 2, 9300 Aalst 

Stationsstraat 214, 9450 Haaltert 

 

www.drivewell.be 

info@drivewell.be 

0474 60 41 58  


