
INFORMATIE
Haal nu je scooter rijbewijs!

Gemakkelijk en snel je rijbewijs! 
HAAL SAMEN MET HET GEHELE BAX TEAM JE RIJBEWIJS

Bax Opleidingen                    0416 - 37 24 50              www.baxopleidingen.nlT W

AM2

Fijne rij-instructeurs

Transparante (rij)opleiding

Haal met een duidelijk plan je rijbewijs

Dagopleiding mogelijk

Iedere dinsdag avond een theoriecursus



PRIJSLIJST
HET SCOOTER RIJBEWIJS

THEORIELESSEN 
Theorie cursus compleet (incl. boeken incl. examen)     €   210,00
Theoriecursus incl. examen        €   154,00
Theorieles privé p/u          €     52,50
Theorieboek + examentraining internet 15 uur      €     75,00
Leerboek            €     27,50
Theorie examentraining internet 15 uur       €     52,50
Theorie-examen           €     58,00
Theorie-examen extra tijd         €     70,50
Theorie-examen individueel        €   116,00
 
PRAKTIJKLESSEN      
Praktijkles los p/u (duo)         €     49,00
Praktijkles solo/alleen         €     55,00

PAKKET
Dagcursus bromfiets incl. praktijkexamen (duo)     €   419,00
Pakket bromfietspraktijk incl. herexamen      €   326,00
(2u rijles + examen)  

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



INFO: AM2
HET SCOOTER RIJBEWIJS

Heb je er genoeg van om elke dag door weer 
en wind naar school te fietsen? Of lijkt een 
brommer of scooter jouw ideaal voor de 
dagelijkse boodschappen? Dan wordt het hoog 
tijd om je bromfiets/scooter rijbewijs te halen. 

Om je bromfietsrijbewijs te halen moet je 
zowel theorie- als praktijkexamen doen. Bax 
Opleidingen heeft voor beide onderdelen een 
speciaal cursusprogramma ontwikkeld voor de 
beginnende bestuurder. Ons doel is jou perfect 
voor te bereiden, zowel examengericht als het 
deelnemen aan het verkeer na het behalen van 
je rijbewijs. 

THEORIE
Op theorie-examen voor het theoriecertificaat 
mag je vanaf 15,5 jaar.  De theorie moet je 
behaald hebben voordat je op praktijkles en 
praktijkexamen mag. Bax Opleidingen heeft veel 
hulpmiddelen om de theorie te behalen. Zo zijn 
er boeken, een online examentraining en bieden 
wij iedere dinsdagavond een theoriecursus aan 
op onze hoofdlocatie.

theorie-examen, geen zorgen! Je mag de cursus 
geheel gratis nog een keer volgen, totdat je de 
theorie behaald hebt. Zorg wel dat je zelf een 
laptop, tablet of smartphone meeneemt. 

THEORIE CURSUS MOGELIJKHEDEN:
THEORIE-EXAMEN
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen 
waarvan je er minimaal 44 goed moet 
beantwoorden om te slagen. Vergeet niet 
een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 
Wanneer je geslaagd bent voor je theorie is deze 
anderhalf jaar geldig. 

PRAKTIJK
Geslaagd voor je theorie? Dan is het tijd voor 
je praktijkexamen. Je hebt natuurlijk wel wat 
lessen nodig om je optimaal voor te bereiden en 

Theoriecursus: Iedere dinsdagavond zijn er 
klassikaal theorielessen. Deze vinden plaats 
op onze hoofdlocatie in Drunen.

Zelfstudie: d.m.v. boeken en online 
examentraining. 
Onze leslokalen zijn met de nieuwste digitale 

hulpmiddelen ingericht. Tijdens deze wekelijkse 
cursus word je goed voorbereid op het te maken 
examen. Mocht je na het volgen van onze
theoriecursus helaas toch zakken voor je 



in één keer te slagen. De praktijklessen starten 
vanaf de examenlocatie van het CBR, zodat je 
dus meteen in het examengebied aan het lessen 
bent. Hierdoor verlies je geen tijd met het op en 
neer rijden van en naar de examenlocatie. De 
opleiding bestaat uit een dag met praktijklessen 
met aansluitend het praktijkexamen bij het CBR. 

PRAKTIJKEXAMEN 
In het examencentrum van het CBR maak je 
eerst kennis met de examinator. Deze legt uit 
hoe het examen verloopt. Het praktijkexamen 
duurt in totaal 45 minuten. Tijdens het examen 
wordt een route gereden van ten minste 25 tot 
30 minuten, waarbij je wordt beoordeeld op 
verkeersdeelneming op de openbare weg. De 
examinator beoordeelt tijdens de rit ook of je de 
bromfiets beheerst. Je krijgt tijdens het examen 

Wat heb je nodig voor het theorie-examen:
• Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

Wat heb je nodig voor het praktijkexamen:
• Oproepbrief voor praktijkexamen
• Legitimatie (paspoort of identiteitsbewijs)

Kleding:
Zorg dat je goed beschermd en warm op de 
bromfiets zit. Draag liefst dichte, hogere 
schoenen die de enkels bedekken. 

EXAMEN MUST HAVES

alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. 
Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het 
totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het 
overige verkeer en of je de situatie meester bent. 
Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende 
in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het 
verkeer deel te nemen. 

De examinator volgt je op een eigen bromfiets. 
Je opleider mag ook meerijden op een eigen 
bromfiets.  

HELM 
Wat betreft helm is het het beste als je er zelf 
een meeneemt naar het examen. Indien je 
zelf geen helm hebt, kunnen wij deze voor je 
meenemen. Handschoenen en overige warme 
kleding dien je zelf mee te nemen. 
 


