Rijbewijs B

Wil je je autorijbewijs halen? Dat kan bij NOVL, wij doen dit vanuit ons
opleidingscentrum in Uithuizermeeden.
Doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is het behalen van
het autorijbewijs.

Bestemd voor

De opleiding is bestemd voor iedereen vanaf
16,5 jaar die zijn autorijbewijs wil halen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je het autorijbewijs wilt halen moet je, voor
of tijdens de rijopleiding, in het bezit zijn van een
geldig theoriecertificaat voor deze categorie.
Je doet dus twee keer examen. Een keer voor de
theorie en een keer voor de praktijk. Zowel de theorie als praktijk worden op verschillende
manieren bij NOVL verzorgd. Het praktijkexamen bestaat uit twee gedeelten. Een klein deel
van het examen bestaat uit bijzondere verrichtingen en het grootste deel is de verkeersdeelneming.

De theorie

De theorie wordt gegeven door enthousiaste en ervaren docenten, die werken met en volgens de hedendaagse moderne leermiddelen. Tevens worden er in de theorielessen
verbanden gelegd naar de praktijk.
Elke donderdagavond worden er theorielessen gehouden. Deze theoriecursus kost € 136,00
per persoon en bestaat uit 6 lessen en 1 oefentoetsavond incl. boekengeld en examenkosten. Het examen kan dan via ons worden geregeld. Deze opleiding is niet verplicht.
Je kunt ook voor zelfstudie kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat bij het volgen van een
theoriecursus de praktijk sneller verloopt. Boeken zijn bij ons verkrijgbaar.
Wanneer je kiest voor zelfstudie dan kun je zelf, of eventueel met ons, een examen
aanvragen bij het CBR.
Voor het examen heb je een geldig legitimatiebewijs nodig.

Wanneer kun je examen doen?

Bij een normale rijopleiding geeft de rij-instructeur, aan de hand van de vorderingen, aan
wanneer je een examenaanvraag kunt indienen. Nadat het examen is vastgelegd, gaan we
ervan uit dat je in dezelfde frequentie blijft lessen tot aan het examen. Je kunt geen
examen doen zonder een geldig theoriecertificaat.

Cursusplaats

Ben je afkomstig uit de provincie Groningen of Friesland, dan leiden wij je op vanuit de
stad Groningen. Dit is nl. ook het examengebied en hierdoor ben je goed voorbereid op
het uiteindelijke examen. Cursisten afkomstig uit de provincie Drenthe worden opgeleid in
Assen, ook dit is een examenplaats.
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Rijbewijs B
De reguliere opleiding € 42,50 per uur (60 minuten)

Je kunt voor de reguliere lessen kiezen. Dit houdt in dat je wekelijks één of twee uur lest
om het rijbewijs te halen. Je betaalt per les. Deze opleiding is qua tijd de langst durende
opleiding. Voorbeeld; Als je 26 lessen nodig hebt en je lest 1 uur in de week, dan duurt de
opleiding een half jaar. Door de lesfrequentie op te voeren zul je de opleiding sneller
afronden, maar uit onderzoek is naar voren gekomen, dat je ook minder lessen nodig
hebt. Korting op een opleiding is bij ons ook mogelijk. Met een aantrekkelijke korting bieden wij een starterspakket aan.

De 10 lessen-card € 410,00 voor 10 lessen

Met deze card betaal je 10 lessen vooruit, waardoor je een aantrekkelijke korting
ontvangt.

Het starterspakket € 1.199,00

Dit is een lespakket van 24 lesuren, inclusief het praktijkexamen. Om van de korting
gebruik te maken dien je vooruit te betalen. Door meerdere malen per week te lessen,
is niet alleen de opleidingsduur korter, maar wordt ook het aangeleerde vaker herhaald,
waardoor je de lesstof sneller onder controle hebt. In de praktijk blijkt dat men met dit
pakket gemiddeld minder lessen nodig heeft en de examenresultaten beter uitpakken.
Wanneer je na 24 lesuren nog niet klaar bent voor een examen dan kun je voor de
resterende uren een 10 lessen-card kopen of per les afrekenen.

Spoedpakket

Ons opleidingscentrum biedt ook de mogelijkheid van een spoedpakket. Kies je voor een
spoedpakket, dan moet je vooraf een intest doen. De intest duurt 3 lesuren en maakt
natuurlijk onderdeel uit van de rijopleiding. Deze test verplicht je overigens tot niets, het
geeft je alleen een stuk zekerheid over de rijopleiding die je kiest. Na de intest wordt het
aantal lesuren bepaald dat je nodig hebt om examen te doen.
Mocht tijdens de opleiding blijken dat om een bepaalde reden de opleiding korter of langer
moet worden, dan zal dit uiteraard aangegeven worden. Voordat de opleiding begint moet
je overigens wel in het bezit zijn van het theoriecertificaat.
In overleg worden de praktijklessen en -examens gepland. Tussen de eventuele ‘Tussentijdse toets’ en het prakijkexamen zal, afhankelijk van de lesfrequentie, voldoende tijd
zitten om nog de puntjes op de i te zetten.

Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformulier. Heeft u nog vragen, bel ons
gerust. Wij staan de gehele dag (ook ’s avonds en in het weekeinde) voor u klaar.
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