Motorrijbewijs halen
Zoek je een motorrijschool in de regio Eindhoven? Dan ben je bij LEEUW aan het juiste adres. Als
enige beschikken wij over een eigen oefenterrein. Hier kun je veilig, gemakkelijk en goedkoop je
motorrijlessen volgen.
Welk A rijbewijs nodig?
Er zijn 3 motorrijbewijzen. Welke motorrijbewijs je moet gaan halen hangt af van het vermogen van de
motor.
Lichte motor
125 cc en maximaal 11kW
rijbewijs A1
Middelzware motor
maximaal vermogen 35kW
rijbewijs A2
Zware motor
onbeperkt vermogen
rijbewijs A
Theorie
Om je A rijbewijs te halen moet je eerst slagen voor het theorie-examen. Voor de theorie hebben we de
volgende mogelijkheden:
 Motor theorie cursus volgen van 1 dag. Met deze unieke 1-daagse motor theoriecursus ben je
in 1-dag goed voorbereid op je theorie-examen bij het CBR. De dagcursus is de ideale manier
om snel te slagen voor je motor theorie-examen.
 Online een cursus volgen. Met het e-learning pakket volg je motor theorieles via internet. Alle
actuele verkeerstheorie en verkeersregels die je moet kennen bij het motor theorie-examen
komen aan bod. Je kan het e-learning pakket kopen in onze webshop.
 Privélessen volgen. Heb je extra hulp nodig, vind je het moeilijk in een groep les te volgen of
heb je een leer- of leesbeperking dan kan je bij LEEUW privélessen volgen. Je leert in eigen
tempo en plant de lessen in overleg. We plannen meestal bijeenkomsten van 2 uur.
Om op theorie-examen te mogen moet je minimaal 17 jaar zijn.
Vereiste
Wanneer je het motorrijbewijs mag gaan halen, hangt af van je leeftijd én het vermogen van de motor.
Minimum leeftijd rijles
Minimum leeftijd examen
Lichte motor
17
18
Middelzware motor
20
20
Zware motor
21
21
Intest
Bij LEEUW starten wij altijd met een intest. In deze intest bekijken
we welk lestempo het beste bij je past en hoeveel lessen je
uiteindelijk nodig hebt. Zo krijg je een goede indruk van het
motorrijlessen en van onze lesmethode.

Praktijkopleiding
De praktijkopleiding voor het motorrijbewijs bestaat uit 2 delen:
 Motorvoertuigbeheersing
Vóórdat je met de motor op de weg kunt rijlessen, moet je eerst een goede voertuigbeheersing
hebben. LEEUW beschikt als enige motorrijschool over een eigen oefenterrein. Op het
oefenterrein kun je in alle rust, dus zonder overig verkeer, de voertuigbeheersingslessen
volgen. Op hetzelfde terrein vind het officiële CBR examen voor dit deel ook plaats. Door het
oefenterrein haal je op een goedkope en snelle manier je examen.
 Verkeersdeelneming
Na je voertuigbeheersing en je motortheorie ben je klaar voor het laatste onderdeel. Bij LEEUW
starten je lessen verkeersdeelneming direct in het Eindhovense examengebied waardoor je
minder lessen nodig hebt. We lessen in blokken van 2, 4, 6 of 8 uur.
Wanneer lessen
Om je A rijbewijs te halen kun je bij LEEUW je doordeweeks lessen volgen tussen 8:00 uur en 21:00
uur en op zaterdag van 8:00 uur tot 14:00 uur. Het is wel aan te raden om de opleiding zoveel mogelijk
op werkdagen te volgen, aangezien het examen dan ook plaatsvindt en de verkeersdrukte totaal anders
is.

Lesmateriaal
Bij LEEUW maken we gebruik van de nieuwste motoren met ABS.
Medische keuring
Om het praktijkexamen definitief door te laten gaan, dien je een Gezondheidsverklaring in te vullen bij
het CBR via de link mijncbr.nl. Nadat je de verklaring hebt ingevuld en hebt betaald, ontvang je per mail
meer informatie. Pas als het CBR bevestigt dat je geschikt bent om te rijden kan jouw examen definitief
worden vastgelegd.
Opleidingslocaties
LEEUW verzorgt de opleiding voor het A rijbewijs voor de regio’s Eindhoven, Veldhoven, Son, Best,
Geldrop, Waalre en Aalst.
Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan bod:








Voertuigbeheersing
Slalom;
Wegrijden uit parkeervak;
Denkbeeldige acht;
Stapvoets rijden;
Halve draai;
Uitwijkoefening;
Stopoefeningen





Verkeersdeelname
Kijkgedrag;
Plaats op de weg;
Toepassen verkeersregels.

Machtigen rijschool
Als je een tussentijdse toets of een praktijkexamen wilt aanvragen, moet je een aantal zaken regelen.
Een daarvan is dat je toestemming moet geven aan je rijschool om het examen te kunnen reserveren.
Je kunt je rijschool machtigen via mijncbr.nl
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

