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Welkom bij Bax Opleidingen. Bij ons ben je aan het juiste 
adres voor een rijopleiding op maat, spoedcursus of losse 
lessen. In deze informatiefolder vind je uitleg over de 
opleidingsmogelijkheden, maar je begint natuurlijk altijd eerst 
met de theorie.
  
THEORIE  
Je theorie halen is misschien niet het leukste onderdeel, maar 
wel belangrijk! Wist je namelijk dat wanneer je je theorie niet 
gehaald hebt, je niet op tussentijdse toets en examen mag? 
Gelukkig biedt Bax Opleidingen genoeg mogelijkheden om je 
theorie zo snel mogelijk te halen.

Op onze avondcursus geldt een slagingsgarantie. Dit houdt in 
dat mocht je zakken, je zo vaak mag komen als je wilt, totdat je 
geslaagd bent. 

2TODRIVE, RIJLESSEN VANAF 16½ JAAR.
Met 17 jaar een rijbewijs op zak hebben is mogelijk, maar wel 
volgens een aantal regels. Het theorie-examen mag je doen vanaf 
16 jaar, de rijlessen vanaf 16½ jaar. Ben je 17 jaar, dan mag je, 
als je er klaar voor bent, op praktijkexamen. Heb jij je rijbewijs 
gehaald, dan mag je totdat je 18 jaar bent samen met een ‘coach’ 
de weg op. Vanaf 18 jaar mag je zelfstandig de weg op. 

De coach is een aanspreekpunt voor jou en coacht, waar nodig. 
De coach is geen rijinstructeur, hij/zij geeft jou geen les en 
verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Voor beginnende 
bestuurders kan het vanwege minder ervaring, lastig zijn om 
bepaalde verkeerssituaties in te schatten. De coach is er om jou 
in dit soort situaties te helpen. Ga voor meer informatie naar 
www.2todrive.nl
 

PRAKTIJK 
Bij Bax Opleidingen kun je je praktijklessen op allerlei manieren 
indelen. De instructeur haalt jou thuis op, of als je buiten 
de regio woont op een vast ophaalpunt. De resultaten van 
jouw rijlessen worden bijgehouden op jouw eigen leerling 
volgprogramma, te zien in je persoonlijke rijlesapp. Wil jij het 
snel halen of juist rustig de tijd nemen? En wil je één of juist 
meerdere instructeurs? Of weet je het nog niet en wil je eerst 
gewoon een rijles? Bijna alles is mogelijk. 

LESPAKKETTEN:
Ook bij pakketten gaat het er niet alleen om, dat jij z.s.m. je 
rijbewijs haalt. Nee, ook bij een pakket begeleiden wij jou naar 
het uiteindelijke doel ‘het rijbewijs halen’ en gaan wij ervoor om 
van jou een complete, zelfverzekerde en veilige weggebruiker te 
maken.  

BASISPAKKET
Om lekker van start te gaan hebben wij een pakket samengesteld 
waarmee je meteen aan de slag kunt; 25 rijlessen en een 
praktijkexamen. Bij de 5e rijles bespreekt je instructeur je 
voortgang en adviseert hoeveel rijlessen je nodig hebt om goed 
voorbereid op praktijkexamen te gaan. Het gemiddeld aantal 
rijlessen wat een leerling nodig heeft ligt rond de 40 – 45 lesuren. 
Dus aansluitend aan dit pakket zullen er nog rijlessen bijkomen, 
alleen is het aantal niet voor iedereen hetzelfde. Daarom hebben 
wij pakketten gemaakt, zodat je meteen door kunt plannen naar 
je praktijkexamen toe.

“VEILIG OP PAD PAKKET”:  
Dit speciale pakket bevat een complete rijopleiding. Omdat 
iedereen anders is, zal voor sommigen het aantal rijlessen in dit 
pakket niet voldoende zijn. Jouw instructeur zal dit tijdens de 
evaluatieles bespreken en indien nodig extra rijlessen adviseren.

Internetcursus: Via een link kun je met een persoonlijke 
code inloggen en zo je theorie leren, waar en wanneer het 
jou uitkomt.

Avondcursus: Volg elke week een avond les bij een van onze 
ervaren leraren. We geven elke dinsdagavond theorieles in 
twee sessies. Tijdens de eerste sessie wordt autotheorie 
gegeven en een oefenexamen afgenomen. Tijdens de tweede 
sessie behandelen we de bromfiets. Ook hier nemen we een 
oefenexamen voor af. Het fijne is dat je bij beide sessies 
welkom bent, theorieregels zijn immers universeel.



SPOEDPAKKET
Kies jij liever om jouw opleiding in 2 weken te doen dan hebben 
we hiervoor een spoedpakket samengesteld.
In dit pakket zitten 41 lesuren, een tussentijdse toets en een 
praktijkexamen. Alle rijlessen worden in één keer, binnen 2 
weken gepland, de TTT en het praktijkexamen worden meteen 
aangevraagd en gereserveerd bij het CBR. Bij dit pakket moet je 
wel in het bezit zijn van de theorie, anders mag je de TTT en het 
examen niet rijden.  

TUSSENTIJDSE TOETS  (TTT)
Om nog zekerder te worden kun je een tussentijdse toets 
(TTT) toevoegen aan je pakket, of losse rijlessen. De TTT is 
een proefexamen en wordt afgenomen door een examinator 
van het CBR. Het gaat net als bij een écht examen, maar de 
kandidaat kan er niet voor slagen of zakken! Er kan echter wel 
een eenmalige vrijstelling gehaald worden voor de bijzondere 
verrichtingen voor het eerste praktijkexamen. Veel mensen 
vinden dit fijn en nuttig en dat blijkt ook wel, want wanneer er 
een TTT is gedaan, is de kans op slagen 20% hoger! 

RIJLES APP
Heb jij je ingeschreven voor de rijopleiding, dan kun je je 
persoonlijke rijles app downloaden. Hierin worden al je gegevens 
bijgehouden en kun je alles zien wat betrekking heeft op jouw 
opleiding, zoals al je geplande rijlessen en examens, vorderingen 
en de financiële status (facturen en betalingen).

BETALINGSVOORWAARDEN

N.B. Elke opleiding dient altijd vóór de (her)examendatum 
volledig betaald te zijn, anders zal het (her)examen niet gereden 
kunnen worden. De financiële verplichting blijft echter wel van 
kracht.

31 Praktijklessen van 60 minuten,
TTT (Tussentijdse Toets)
1e Praktijkexamen
Anti-sliptraining
Gratis herexamen*

HET “VEILIG OP PAD PAKKET” BESTAAT UIT:

De pakketten worden in 2 of 3 maandtermijnen gefactureerd:                                                            
Vervolglessen buiten het pakket, worden gefactureerd nadat 
ze ingepland zijn.
Bij het spoedpakket dient de volledige factuur binnen 14 
dagen, doch uiterlijk vóór aanvang van de opleiding betaald 
te zijn. 
Bij losse lessen, kan per les contant, per pin of per aantal 
gefactureerde rijlessen via bank/giro betaald worden.

* Mits alle geadviseerde rijlessen zijn overdag van 
maandag t/m vrijdag (tussen 08.00 en 17.00 uur) zijn 
gereden en ook de TTT is afgenomen.

EXAMENAANVRAGEN:
Voordat wij een praktijkexamen kunnen aanvragen en reserveren 
voor jou, moet je zelf, dit in verband met de wet op de privacy, 
nog een paar dingen regelen: 
 
1. machtigen van de rijschool;
2. een gezondheidsverklaring indienen

1. Machtiging:
Om een tussentijdse toets en een praktijkexamen te kunnen 
plannen, dien je ons te machtigen bij het CBR.  Machtigen doe je 
met je DigiD*. Je gaat naar de site: mijn.cbr.nl. Hier log je in met 
je DigiD code.  Om onnodige vertraging op te lopen vragen wij je 
dit z.s.m. te doen.

2. Gezondheidsverklaring
Wil je praktijkexamen doen, dan beoordeelt het CBR of je 
rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in 
staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 
Om jouw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR je 
een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het 
formulier 'Gezondheidsverklaring’. Deze kun je online invullen. 
De gezondheidsverklaring betaal je dan rechtstreeks aan het 
CBR.

De machtiging en de gezondheidsverklaring kun je tegelijk 
regelen via www.mijn.cbr.nl
Ook voor meer informatie hierover kun je daar terecht.

 * DigiD: Als je nog niet in het bezit bent van een DigiD kun je 
deze aanvragen op www.digid.nl. Binnen 5 werkdagen krijg je de 
code thuis gestuurd.

INSCHRIJVEN
Ben je overtuigd en klaar om jouw eerste voet op het pedaal te 
zetten? Bel, mail of kom langs. Wij zouden het erg leuk vinden 
als wij jou naar het autorijbewijs mogen begeleiden.

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



HET AUTORIJBEWIJS

PRIJSLIJST
THEORIE OPLEIDING
Theorie cursus compleet (incl. boeken en theorie-examen)     €    210,00
Theorie cursus incl. examen         €    154,00
Theoriecursus           €    105,00
Theorie privéles per uur          €    52,50
Theorieboek + examentraining online        €    75,00
Theorie examentraining online 15 uur        €    52,50
Leerboek            €    27,50 
Theorie-examen          €    58,00
Theorie-examen extra tijd          €    70,50
Theorie-examen individueel         €    116,00
Theorie-examen in andere taal (engels)        €    64,00
Theorie-examen weekend tarief        €    63,50

PRAKTIJKOPLEIDING
Basispakket           €    1.679,00 
- 25 praktijklessen van 60 minuten
- Praktijkexamen

Rijbewijs “Veilig op pad pakket”:           €    2.349,00
- 31 praktijklessen van 60 minuten
- Tussentijdse Toets (TTT)
- 1e Praktijkexamen
- Slipcursus
- 1 gratis praktijkexamen (=examengarantie*)

Rijbewijs ‘‘Met Spoed op pad pakket’’        €   2.875,00 
- 41 praktijklessen van 60 minuten (alle lessen moeten binnen 2 weken gereden worden)
- Praktijkexamen 
- Tussentijdse Toets (TTT)

LOSSE RIJLES PRODUCTEN
Rijles per 60 minuten          €     59,00
Tussentijdse Toets           €     252,00
Praktijkexamen          €     270,00
Anti slipcursus/ veiligheidstraining (bij afname rijopleiding)     €     84,00
Anti slipcursus/ veiligheidstraining (externe klant)      €     105,00
BNOR-examen            €     311,50 
Faalangst examen          €     338,00 
Rijtest             €     140,00
Ruilen, annuleren of spoed aanvraag praktijkexamen       €     39,00

*Examengarantie geldt mits alle rijlessen zijn gereden, overdag van maandag t/m vrijdag en ook de TTT is afgenomen door CBR.


