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Waarom kiezen voor Blom?
o  In 7 dagen het rijbewijs 
o Theorie middels E-learning
o Ervaren enthousiaste instructeurs
o Altijd je planning en facturen bij de hand 
   met onze speciale Blom app!
o 50 jaar ervaring



Wanneer heeft u het C1 rijbewijs nodig?

Wanneer het C1 rijbewijs?
Om een ‘kleine’ vrachtauto/camper te mogen besturen dient men in het bezit te zijn van het 
rijbewijs C1. Onder een ‘kleine’ vrachtauto verstaan we een motorvoertuig met een totale maximaal toege-
stane massa (gewicht) van meer dan 3.500 kg en maximaal 7.500 kg.

Richtlijn vakbekwaamheid (code 95)
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en 
verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen. 

Als u beroepsmatig met een vrachtauto gaat rijden dient u ook te beschikken over de aantekening 
vakbekwaamheid. Ook wanneer u jonger bent dan 21 jaar is de vakbekwaamheid verplicht. 

De vakbekwaamheid bestaat uit 4 onderdelen (2 theorie en 2 praktijkonderdelen). Zodra u deze heeft be-
haald wordt dit bijschreven op uw rijbewijs als code 95 en heeft u weer 5 jaar de tijd deze te 
verlengen door middel van nascholing. 

Heeft u het rijbewijs vrachtauto alleen nodig om hobbymatig met een vrachtauto te rijden dan hoeft u 
niet over de aantekening vakbekwaamheid te beschikken. Er zijn ook vrijstellingsregelingen als 
beroepschauffeur. Vraag hierna bij onduidelijkheid.

De opleidingen
Wilt u snel en voordelig het C1 rijbewijs halen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden u de vol-
gende compactopleidingen aan:

Compactopleidingen:
o Compactopleiding rijbewijs C1 zonder vakbekwaamheid met klassikale theoriecursus
o Compactopleiding rijbewijs C1 zonder vakbekwaamheid met theorie e-learning (zelfstudie)
o Compactopleiding rijbewijs C1 met vakbekwaamheid met klassikale theoriecursus
o Compactopleiding rijbewijs C1 met vakbekwaamheid met theorie e-learning (zelfstudie)

Proefles
Vrijblijvend maar zeker ons advies! Door te kiezen voor een 2 uur durende proefles voorafgaand aan de 
opleiding kunnen wij u een passend advies geven om zo de kans van slagen bij het 1e examen te vergroten! 
N.a.v. de proefles adviseren wij wel pakket het beste bij u of uw medewerker past. 

Tijdens de proefles leren wij de leerling ook kennen, super belangrijk! Zo hebben wij al enige voorkennis 
over de vaardigheden die de leerling wel of niet beheerst. Ook kijken we ook naar de spanningsboog, want 
misschien is ons advies wel om niet meer dan een bepaald aantal uur intensief achter elkaar te lessen. Wij 
doen er alles aan samen met de leerling om de kans van slagen zoveel mogelijk te vergroten.
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Theorie-opleiding
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De theorie-opleiding bestaat uit:
o M1 Verkeer + basiskennis Techniek en Lading     duur: 3 dagen
o M2 Techniek + lading code 95       duur: 1,5 dag
o M3 Administratie code 95         duur: 1,5 dag

*Let op: onderdeel M2 en M3 zijn alleen van toepassing indien u het rijbewijs met vakbekwaamheid 
(code 95) wilt behalen.  

Algemene informatie: 
o De theoriecursussen zijn te volgen op maandag t/m vrijdag of op zaterdagen en 
 worden gegeven op onze hoofdlocatie in Etten-Leur
o  De examens volgen zo snel mogelijk na de laatste cursusdag
o Een examen duurt gemiddeld 85 minuten
o  De geldigheidsduur van een theoriecertificaat bedraagt 2 jaar
o           U moet het onderdeel M1 behaald hebben voordat u toegelaten wordt tot de examens M2 + M3 
 en de praktijk.

U bent geslaagd voor de theorie en nu?
Na het behalen van de theorie en een geldige medische keuring (deze kunt u doen tijdens de 1e of 3e 
cursusdag van de theoriecursus) kunnen wij samen met u de praktijklessen gaan indelen en het exa-
men reserveren via het CBR. Eerder is dit namelijk niet mogelijk.

Wist u dat:

o wij alleen ervaren, enthousiaste instructeurs hebben
o 97% van alle kandidaten ons aanbeveelt
o u altijd inzicht heeft in uw planning en facturen met 
   onze speciale Blom app



Praktijkopleiding

www.verkeersschoolblom.nl - 076 501 55 35 

De praktijkopleiding bestaat uit:
o Rijlessen
o Praktische toets vrachtauto*
o Toets besloten terrein*

* de praktische toets en toets besloten terrein zijn alleen van toepassing indien u het rijbewijs met vak-
bekwaamheid (code 95) wilt behalen.

Rijlessen
Cursusduur:  10 / 12 / 16 uur individuele praktijklessen à 60 minuten of pakket op maat
   in de beschikbare periode van de cursist op doordeweekse dagen 
   tussen 08.00 uur en 21.00 uur en op zaterdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. 
Locatie:  vanaf onze locatie te Etten-Leur of Tilburg 
Examen:  1 tijdsduur (± 80 minuten) vanaf onze locatie in Etten-Leur of Tilburg
Examendatum: aansluitend op laatste les

Praktische toets vrachtauto (t.b.v. vakbekwaamheid)
Cursusinhoud:  veilig vervoer van goederen, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
   maatregelen bij noodsituaties, laden, lossen en stuwen van de lading.
   Verplicht: Voorstudie middels e-learning
Cursusduur:  1 dag inclusief examen
Locatie:  vanaf onze locatie te Etten-Leur 
Examen:  60 minuten door de opleider onder toezicht van het CCV, in principe aansluitend aan  
   de lesdag   

Toets besloten terrein vakbekwaamheid (t.b.v. vakbekwaamheid)
Cursusinhoud:  vakbekwaam manoeuvreren met het voertuig, controle over het voertuig,   
     spiegels afstellen etc. 
Cursusduur:  1 dagdeel, op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 
Locatie:  op ons verkeersveiligheidcentrum te Etten-Leur.
Examen:  30 minuten door de opleider onder toezicht van het CCV, in principe aansluitend 
   aan de lesuren 

Wist u dat:

o wij alleen ervaren, enthousiaste instructeurs hebben
o 97% van alle kandaten ons aanbeveelt
o u altijd inzicht heeft in uw planning en facturen met 
   onze speciale leerlingenpagina



Unieke compactopleidingen!Unieke compactopleidingen!

Compactopleiding C1 theorie klassikaal + praktijk zonder vakbekwaamheid code 95
inclusief 10 lessen      €   1.965,-
inclusief 12 lessen      €   2.085,- 
inclusief 16 lessen     €   2.335,- [hoogste kans van slagen!][hoogste kans van slagen!]

Compactopleiding C1 theorie klassikaal + praktijk mét vakbekwaamheid code 95
inclusief 10 lessen  + 1.5 dag code 95  €   3.250,-
inclusief 12 lessen + 1,5 dag code 95  €   3.370,- 
inclusief 16 lessen + 1,5 dag code 95  €   3.620,- [hoogste kans van slagen!][hoogste kans van slagen!]

2 uur proefles      €     128,- 
Medische keuring     €      95,- 
Losse rijles (60 minuten)    €      66,-  

Theorie e-learning zonder praktijk
zonder vakbekwaamheid    €     300,- 
met vakbekwaamheid     €     540,- 

Theorie klassikaal zonder praktijk
zonder vakbekwaamheid     €     790,-
met vakbekwaamheid     €   1.350,-

Praktijk zonder theorie (evt. elders behaald) zonder vakbekwaamheid code 95
10 lessen + examen     €    1.175,-
12 lessen + examen     €    1.295,- 
16 lessen + examen     €    1.545,- 

Praktijk zonder theorie (evt. elders behaald) mét vakbekwaamheid code 95
10 lessen + examen + 1,5 dag code 95  €    1.930,-
12 lessen + examen + 1,5 dag code 95  €    2.050,- 
16 lessen + examen + 1,5 dag code 95  €    2.300,- 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief  21% BTW.
Uw voordeel; particulieren zijn vrijgesteld van BTW

 

Prijzen
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