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Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

Transparante (rij)opleiding

Fijne rijinstructeurs

D 
Particulier



INFO D
BUSRIJBEWIJS
Een rijopleiding is een kostbare zaak. Daarom is je keuze voor het bepalen van een rijschool van groot belang! Kies 
je voor Bax Opleidingen, dan kies je voor kwaliteit. Wij verzorgen al jaren opleidingen voor de beroepschauffeur. 
Uit de slagingspercentages blijkt dat wij dit met een zeer goed resultaat doen. Wij zijn een flexibele rijschool 
en staan daarom open voor ideeën en inbreng van de klant. Voor bedrijven verzorgen wij volledig maatwerk, 
afgestemd op de wensen van jouw organisatie.

HET BUSRIJBEWIJS TRAJECT (VANAF 21 JAAR)
Er is een duidelijk verschil in opleiding voor de 
beroepsbuschauffeur en de buschauffeur die slechts 
incidenteel met een bus rijdt. Het examentraject voor 
de kandidaat die alleen het rijbewijs D wil halen, ziet er 
als volgt uit: 

BEROEPSCHAUFFEUR / RICHTLIJN 
VAKBEKWAAMHEID (VANAF 18 JAAR)
Wil je beroepschauffeur worden, dan word je 
opgeleid voor de vakbekwaamheid code 95 (vroegere 
chauffeursdiploma), ontstaan uit een besluit van de 
Europese Unie. Dit besluit regelt dat alle Europese 
beroepschauffeurs dezelfde examens moeten doen 
voordat ze het beroep mogen uitoefenen. 

Het besluit vanuit de EU verplicht ook alle 
beroepschauffeurs om nascholing te volgen, 35 uur 
per 5 jaar, om vakbekwaam te blijven. Wanneer je 
hier niet aan voldoet, mag je niet meer werken als 
beroepschauffeur. Een code op je rijbewijs vervangt 
het chauffeursdiploma (code 95). Deze code is vijf jaar 
geldig. Het traject ziet er als volgt uit:

THEORIE

PRAKTIJK

Het praktijkexamen mag je aanvragen zodra je de 
eerste twee theorie-examens hebt behaald. Het derde 
theorie-examen, de praktische toets en de toets op 
het besloten terrein mogen ook na het praktijkexamen 
worden afgelegd. 

Als je in het bezit bent van geldige uitslagen 
van de drie bovenstaande theorie-examens, de 
twee praktijktoetsen én geslaagd bent voor het 
praktijkexamen rijbewijs D heb je recht op afgifte 
van een busrijbewijs (mits medisch akkoord) met 
code 95 (vakbekwaamheid). Als je in het bezit bent 
van een rijbewijs D, kun je ook het praktijkexamen 
doen voor het rijbewijs DE (bus met aanhangwagen). 
Het praktijkexamen DE duurt 85 minuten. De code 
vakbekwaamheid wordt, na het behalen van het 
DE rijbewijs, dan ook achter de categorie DE op het 
rijbewijs geplaatst. 

DE PRAKTIJKOPLEIDING VOOR HET D RIJBEWIJS
1.De reguliere opleiding: 
Je neemt per week een blokuur (2 lesuren). Deze 
kun je naar eigen keuze inplannen via ons kantoor. 
De mogelijkheden hiervoor zijn van maandag t/m 
donderdag van 8.00 uur t/m 22.00 uur en op vrijdag 
en zaterdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur. Vakbekwame 
instructeurs zullen je opleiden totdat je klaar bent voor 
het praktijkexamen.

2.Compact (spoed) opleiding:
Met deze pakketten is het mogelijk om al binnen 2 of 
3 dagen jouw rijbewijs te halen! Voordat je aan een 
spoedopleiding begint, krijg je eerst een intest van 2 
uur. 

Theorie-examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 
1, RV1 (Verkeer & Techniek): 50 meerkeuzevragen 
Theorie-examen Rijbewijs D deel 2,                                  
R2   (Administratie): 40 meerkeuzevragen
Praktijkexamen D
Als je in het bezit bent van geldige uitslagen van 
deze examens, dan heb je recht op afgifte van een 
rijbewijs D (mits medisch akkoord).

Theorie- examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 
1, RV1 (verkeer & techniek): 50 meerkeuzevragen
Theorie-examen Vakbekwaamheid deel 2, V2D 
(adm. Pers.vervoer):, 50 meerkeuzevragen
Theorie-examen Vakbekwaamheid deel 3, V3D (3 
cases): met elk 15 meerkeuzevragen

Praktijkexamen D (85 min)
Praktische toets bus
Toets op besloten terrein



WAAROM EEN INTEST? 
Omdat een spoedopleiding niet voor elke kandidaat 
het beste is nemen we eerst een intest af. Tijdens 
deze intest wordt door onze vakkundige instructeurs 
bekeken welk pakket voor het meest geschikt is, om een 
zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dit is afhankelijk 
van verschillende factoren namelijk: aanleg, motivatie, 
ervaring, inzicht etc.

De voordelen van een spoedcursus zijn:

VOORWAARDEN
Je moet in het bezit zijn van: 

Als je een intest gedaan hebt en je besluit om een 
compact(spoed)opleiding te gaan volgen, wordt 
in overleg de planning van de rijlessen en het 
praktijkexamen vastgesteld.

MEDISCHE KEURING
Voor het praktijkexamen dien je eerst een medische 
keuring te ondergaan bij een arbo-arts. Je kunt hiervoor 
een afspraak maken op ons kantoor. Wanneer je 
twijfelt of je medisch geschikt bent, kun je deze keuring 
vooraf aan je theorie opleiding laten plaatsvinden. 
Dit om teleurstellingen te voorkomen, wanneer blijkt 
dat je medisch niet geschikt wordt bevonden om 
buschauffeur te worden.

Geen verliezen door een intensieve training
Je weet bij aanvang direct uw examendatum
Een vaste afgesproken prijs

Een geldig rijbewijs B
Op het moment van het praktijkexamen moet je in 
het bezit zijn van de certificaten: Rijbewijs  
Vakbekwaamheid 1 en Vakbekwaamheid 2, en de 
leeftijd hebben van 18 jaar. 

Bij het gebruik van een rijbewijs D met 
vakbekwaamheid door chauffeurs onder de 21 jaar 
worden eisen gesteld aan het type vervoer: 

De bestuurder moet in het bezit zijn van een 
bewijs van deelname. Deze wordt verstrekt door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als de 
bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met een 
busvervoerder en een begeleidingstraject volgt. 
De bestuurder mag vervoer zonder passagiers 
verrichten vanaf achttien jaar. 
De bestuurder mag het openbaar en besloten 
vervoer op trajecten korter dan 50 km uitvoeren 
vanaf achttien jaar.
De bestuurder mag onbeperkt vervoer verrichten in 
heel Nederland vanaf twintig jaar.
Het vervoer moet in Nederland plaatsvinden.

NODIG VOOR AANVRAAG PRAKTIJKEXAMEN: 
Een geldig rijbewijs B
Medische goedkeuring van het CBR 
(zie medische keuring)



BUSRIJBEWIJS

PRIJSLIJST

DAG- AVONDOPLEIDING THEORIELESSEN VAKBEKWAAMHEID                        
RV1 Rijbewijs en vakbekwaamheid 1 (verkeer en Techniek)   €     628,00  
V2 Vakbekwaamheid overige zaken (administratie)    €     428,50 
V3 Vakbekwaamheid Cases       €     166,00 

PRIJZEN ZIJN INCL. EXAMEN.
Privéles theorie p/u        €     57,75 
Compleet boekenpakket       €     239,20 

THEORIE (HER)EXAMENS
RV1 rijbewijs en vakbekwaamheid (her)examen     €     85,00 
V2 Vakbekwaamheid overige zaken (her)examen    €     85,00 
V3 Vakbekwaamheid Cases (her)examen     €     90,00 

KEURING ARBO-ARTS VIA BAX OPLEIDINGEN
Gezondheidsverklaring        €     41,00 
Keuring arbo-arts        €     94,00 

PRAKTIJKLESSEN
Losse les (per 60 minuten)       €     97,00 
Intest (120 minuten)        €     194,00 
Examen/ herexamen        €     476,00 

PAKKET PRIJZEN D TOURINGCAR 
D-16 Examen + 16 lesuren        €     2.028,00 
D-20 Examen + 20 lesuren       €     2.416,00 
D-24 Examen + 24 lesuren       €     2.804,00 
D-28 Examen + 28 lesuren       €     3.192,00 
D-32 Examen + 32 lesuren       €     3.580,00 

VAKBEKWAAMHEID PRAKTIJK (CODE 95)
V3D Cases cursus + examen       €     166,00 
Praktische toets + examen       €     390,00 
Toets besloten terrein + examen      €     452,00 

*N.B. Leges examengeld CCV zijn vrijgesteld van btw.       

0-TARIEF  

HEB JE NOG VRAGEN?
Bel ons gerust, stuur een mailtje of kom eens langs op ons opleidingscentrum!  
Tel. Hoofdkantoor (0416) 37 24 50 | Tel. vestiging Tilburg: (013) 469 11 19 
E-mail: info@baxopleidingen.nl
Adres Hoofdkantoor: Lipsstraat 52a, 5151 RP, Drunen
Adres vestiging Tilburg: Wielevenweg 34, 5048 CL, Tilburg


