
Busrijbewijs D

Waarom kiezen voor Blom?
o De snelste opleidingsmogelijkheid van Nederland
o Éénmalige examengarantie per onderdeel
o Ervaren instructeurs
o Rijles in een splinternieuwe MAN Lion’s coach bus
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Wanneer heeft u het D rijbewijs nodig?
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Wanneer een busrijbewijs [D] 
Om met een autobus te mogen rijden dient u in het bezit te zijn van het busrijbewijs (rijbewijs 
categorie D).  Onder een autobus verstaan we een bus met een capaciteit van meer dan acht 
personen, de chauffeur niet meegeteld. Een bestuurder van een autobus moet;
- tenminste 18 jaar zijn (let op zie minimum leeftijden),
- beschikken over het rijbewijs categorie B (personenauto), en 
- moet medische goedgekeurd zijn door een erkend Arbo-arts.

Als u wilt gaan werken als buschauffeur moet u ook in het bezit zijn van de aantekening 
Vakbekwaamheid (code 95). Heeft u het busrijbewijs alleen nodig omdat u bijvoorbeeld mon-
teur bent of werkt voor pechdiensten dan hoeft u niet over de aantekening vakbekwaamheid te 
beschikken. 

Indien u 24 jaar of jonger bent, bent u verplicht de vakbekwaamheid te behalen.

Minimumleeftijd rijbewijs D en DE met code 95
Van 1 januari 2011 tot 1 januari 2017 heeft er een experiment m.b.t. een leeftijdsverlaging plaats-
gevonden. De uitkomst van dit experiment heeft voldoende basis gegeven om de verlaging van 
de minimumleeftijd van buschauffeurs naar 18 of 20 jaar, afhankelijk van het traject en het soort 
dienst, definitief wettelijk te regelen.

21 jaar of ouder   - Geen beperkingen
20 jaar                 - Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied
18 jaar   - Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied + rijden van geregelde diensten 
      waarvan het traject ten hoogste 50 km is óf 
                              - Uitsluitend rijden op Nederlands grondgebied + verzorgen van vervoer 
      zonder passagiers.

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

Compactopleidingen:
o Compactopleiding rijbewijs D met vakbekwaamheid E-learning met privéles
o Compactopleiding rijbewijs D met vakbekwaamheid met theorie e-learning (zelfstudie)
o Compactopleiding rijbewijs D zonder vakbekwaamheid E-learning met privéles
o Compactopleiding rijbewjis D zonder vakbekwaamheid met theorie e-learning (zelfstudie)



Theorie-opleiding
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De theorie-opleiding bestaat uit:
o RV1   Verkeer en techniek     
o V2D   Administratieve kennis personenvervoer 
o V3D*  Casestudies        

*Let op: onderdeel V3D is alleen van toepassing indien u het rijbewijs met vakbekwaamheid 
(code 95) wilt behalen. 

Algemene informatie: 
o  De examens volgen zo snel mogelijk na uw opleiding
o Een examen duurt gemiddeld 75 minuten. U moet 1 of 3 examen(s) afleggen
o  De geldigheidsduur van een theoriecertificaat bedraagt 2 jaar

U bent geslaagd voor de theorie en nu?
U bent in het bezit van de theoriecertificaten en een geldige medische keuring (deze kunnen wij 
voor u regelen) dan gaan wij samen met u de praktijklessen indelen en het examen reserveren via 
het CBR. 

Wist u dat:

o wij op elke onderdeel een éénmalige examengarantie  
  aanbieden
o 100% van alle kandidaten ons aanbeveelt
o wij een splinternieuw MAN lion’s coach bus hebben
o wij in samenwerking met diverse hotels uit de 
   omgeving voordelig een overnachting voor u kunnen    
   regelen! 
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Praktijkopleiding

De praktijkopleiding bestaat uit:
o Rijlessen
o Praktische toets, onderdeel beroepshouding*
o Toets besloten terrein*

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

Rijlessen
Cursusduur   : tussen de 24 en 36 individuele praktijklessen à 60 minuten 
     in de beschikbaarheidperiode 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 (± 90 minuten) vanaf onze locatie in Etten-Leur of Tilburg
Examendatum : aansluitend op laatste les

Praktische toets vrachtauto, onderdeel beroepshouding (t.b.v. vakbekwaamheid)
Cursusinhoud : Veilig vervoer van bagage, voorkomen van criminaliteit en risico’s, 
     Maatregelen bij noodsituaties, reageren op wensen en houding van 
     passagiers etc.
Cursusduur  : 1 dagdeel, tussen 08.00 uur en 18.00 uur.  
Locatie  : op onze locatie, Handelsweg 11 te Etten-Leur 
Examen  : toets door de opleider onder  toezicht van het CCV, meestal aansluitend aan  
     de lesuren    

Toets besloten terrein vakbekwaamheid (t.b.v. vakbekwaamheid)
Cursusinhoud : Vakbekwaam manoeuvreren met het voertuig, controle over de bus, 
     Afstellen spiegels etc.
Cursusduur  : 1 dagdeel, tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 
Locatie  : op onze praktijklocatie, Hoevenseweg 39d in Etten-Leur
Examen  : toets door de opleider onder toezicht van het CCV, meestal aansluitend 
     aan de lesuren 



2 uur proefles  €     170,-  
Rijles á 60 minuten  €       94,-
Chauffeurspaskeuring €       55,-

Medische keuring  €       95,-  

Theorie e-learning 
zonder vakbekwaamheid €    510,- 
met vakbekwaamheid €    575,- 

Theorie E-learning incl. 2 dagdelen privéles
zonder vakbekwaamheid €    950,-
met vakbekwaamheid €    1.015,-

Praktijk zonder theorie (evt. elders behaald)
zonder vakbekwaamheid v.a. €   2.971,- (24 uur)
met vakbekwaamheid v.a. €   3.812,- (24 uur)

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief:
  - volledige begeleiding
  - examenaanvragen
  - koffie/thee en lunches tijdens hele lesdagen
  - administratiekosten
  - gebruik voertuigen 
  - UNIEK: éénmalige examengarantie op de praktijkopleiding

o  Particulieren zijn vrijgesteld van BTW!

Prijzen
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