Autorijbewijs halen
LEEUW opleidingen heeft meer dan 60 jaar ervaring met rijles geven. Bij LEEUW opleidingen werken
we met ervaren docenten, die ervoor zorgen dat je snel je rijbewijs kunt halen. Zoek je een rijschool in
de regio Eindhoven om snel en voordelig je rijbewijs te halen? Dan ben je bij LEEUW opleidingen aan
het juiste adres.
Theorie
Om je B-rijbewijs te halen moet je eerst slagen voor het theorie-examen. LEEUW opleidingen kan je
hierbij helpen:
 Eendaagse theoriecursus. Met deze unieke eendaagse theoriecursus ben je in één dag goed
voorbereid op je theorie-examen bij het CBR. Je ontvangt vooraf het theorieboek met 7,5 uur
online examentraining, waarmee je je vooraf kunt voorbereiden. De dagcursus is de ideale
manier om snel te slagen voor je autotheorie-examen.
 Online een cursus volgen. Met het e-learningpakket volg je theorieles via internet. Alle actuele
verkeerstheorie en verkeersregels die je moet kennen voor het theorie-examen komen aan bod.
Je kunt het e-learningpakket (incl. 3 maanden e-learning + 15 uur examentraining) kopen via
onze website.
 Privélessen. Heb je extra hulp nodig, vind je het moeilijk in een groep les te volgen of heb je
een leer- of leesbeperking? Dan kun je bij LEEUW opleidingen privélessen volgen. Je leert in je
eigen tempo. We plannen altijd in overleg met jou (meestal bijeenkomsten van 2 uur).
Theorie-examen
Het examen bestaat uit 65 vragen in 3 groepen.
 10 vragen verkeersinzicht;
 25 vragen gevaarherkenning;
 30 vragen over regels en wetten.
Je slaagt wanneer je minimaal 13 vragen over gevaarherkenning en minimaal 35 vragen over regels,
wetten en verkeersinzicht goed beantwoordt. Je theoriecertificaat mag je gaan behalen vanaf 16 jaar.
Let wel op dat de uitslag maar anderhalf jaar geldig is.

Intest
Bij LEEUW opleidingen starten we 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 de
autorijlessen en van onze lesmethode.

Praktijkopleiding
Voordat je op praktijkexamen kunt, moet je natuurlijk de
nodige ervaring opdoen. Wij bieden de volgende mogelijkheden aan:
 Formule 1 pakket. Dit is het meest gekozen startpakket. Het pakket bestaat uit 30
praktijklessen, een proefexamen, een examen, een slipcursus en examengarantie. Deze
examengarantie houdt in dat je het eerste herexamen gratis krijg, wanneer je het advies opvolgt
dat je bij je intest en proefexamen hebt ontvangen, maar alsnog zakt. De slipcursus kun je
natuurlijk pas gaan doen, wanneer je je rijbewijs op zak hebt.
 Spoedopleiding. Snel je rijbewijs halen? Bij LEEUW opleidingen kan dat al in 10 dagen. De
cursus is behoorlijk intensief en niet voor iedereen geschikt. Daarom starten we voor aanvang
altijd met een intest om te kijken of je geschikt bent voor deze opleiding. Na de intest plannen
we het examen en de praktijklessen. Let wel op dat als je aan deze opleiding wilt beginnen, je
in het bezit moet zijn van je theoriecertificaat. De spoedcursus bedraagt 40 praktijklessen en
een praktijkexamen.
 Blokopleidingen. Wanneer je al autorijlessen hebt gehad of wanneer je nog extra rijlessen nodig
hebt, kun je kiezen voor onze blokopleiding. Dit zijn 5 rijlessen van 60 minuten. Het is natuurlijk
ook mogelijk om voor maar een of twee rijlessen te kiezen. Naast de rijlessen in de
blokopleiding, kun je ook nog kiezen voor een Toets-blok (tussentijdse toets) en een
Examenblok (praktijkexamen).

Autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS of Asperger
LEEUW opleidingen begrijpt dat niet iedere cursist hetzelfde is. Onze
opleidingen stemmen we af op de wensen van de klant en we houden
rekening met eventuele cognitieve stoornissen. Onze docenten zijn
getraind om cursisten met ASS rijles te geven.
Rijles in een automaat
Er kiezen steeds meer mensen voor een automaat. Rijden met een
automaat is comfortabel en zorgt voor minder stress én meer
aandacht op de weg. Wil je automaatrijles volgen? Dan ben je bij
LEEUW opleidingen aan het juiste adres.
Lesmateriaal
Bij LEEUW opleidingen maken we gebruik van de nieuwste auto’s. De voertuigen zijn voorzien van alle
gemakken om je optimaal voor te bereiden op het autopraktijkexamen.
Opleidingslocaties
Je kunt bij LEEUW opleidingen rijlessen als je uit de omgeving Eindhoven, Veldhoven, Son, Best,
Geldrop, Waalre, Aalst, Valkenswaard Helmond of Mierlo komt.
Engelstaligen
LEEUW opleidingen heeft docenten in dienst die in het Engels les kunnen geven.
2 To Drive begeleid rijden
Je mag al autorijles volgen als je 16,5 jaar bent. Je mag echter wel pas op examen als je 17 jaar bent.
Wanneer je met 17 jaar slaagt, dan moet je nog onder begeleiding rijden tot je 18 jaar bent.
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
Medische keuring
Naast je machtiging moet je een gezondheidsverklaring invullen. Deze gezondheidsverklaring kun je
vinden op www.mijncbr.nl
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

