Tractorrijbewijs halen
Algemeen
Om op de openbare weg met een tractor te mogen rijden, heb je
een trekkerrijbewijs nodig. Als je vóór 1 juli 2015 in het bezit was
van het autorijbewijs, dan krijg je het trekkerrijbewijs automatisch
bijgeschreven.
LEEUW opleidingen is in Brabant de beste keus om je
tractorrijbewijs te halen. Ook hebben wij een hoog
slagingspercentage.
Wanneer T-rijbewijs nodig?
Het tractorrijbewijs heb je nodig als je wilt gaan rijden op een landbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig
met beperkte snelheid (MMBS). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vorkheftruck (25 km per uur),
wegtreintjes (25 km per uur) of een SRV-wagen (25 km per uur).
Theorie
Voordat je op praktijkexamen kunt, moet je eerst slagen voor het theorie-examen. LEEUW Opleidingen
kan je hierbij helpen:
 E-learning. Je kunt via onze website een e-learningpakket bestellen. Hiermee kun je
stapsgewijs door de stof heen gaan, waarna aansluitend een aantal vragen gesteld wordt.
Daarnaast kun je ook een aantal oefenexamens maken, zodat je goed voorbereid bent.
 Individuele begeleiding. Wij zijn ons ervan bewust dat het leren van theorie niet voor iedereen
even makkelijk is. Daarom bieden wij privélessen aan. Samen met een docent neem je de
onderwerpen door die je moeilijk vindt of die je niet helemaal begrijpt. De planning van deze
privélessen gaan in overleg.
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er 40 goed moet hebben. Je mag dit theorieexamen doen vanaf 15,5 jaar.
Vereiste
Je mag vanaf 16 jaar op praktijkexamen.
Intest
Bij LEEUW opleidingen 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
rijlessen en van onze lesmethode.
Praktijkopleiding
Wanneer je je theoriecertificaat hebt behaald en de intest hebt
gehad, kunnen we zowel de rijlessen als het praktijkexamen gaan
plannen. Hierbij moeten we natuurlijk rekening houden met de
beschikbaarheid van de examens, de instructeur en jouw eigen
beschikbaarheid. Je kunt zelf vooraf je voorkeuren aangeven.
Sommigen vinden het fijn om één keer in de week te rijlessen en
anderen willen liever een spoedcursus. Wij houden hier rekening
mee.
Lesmateriaal
Bij LEEUW opleidingen maken we gebruik van het nieuwste lesmateriaal. Dit betekent dat je tijdens het
lessen van alle gemakken bent voorzien. Bovendien hoef je niet te schakelen, zodat al je aandacht
uitgaat naar de weg en andere verkeersdeelnemers.
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
De praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Eindhoven en starten vanaf de Avignonlaan.
Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan bod:
 Controle van de tractor;
 Aan- en afkoppelen;
 Rijden binnen de bebouwde kom;
 Rijden buiten de bebouwde kom;
 Bijzondere manoeuvres (recht achteruitrijden, keren en bochtje achteruit);
 Controle voertuigpapieren.
Subsidiemogelijkheden
Er bestaan subsidiemogelijkheden voor mbo-leerlingen die een opleiding volgen in de groen-, grond- en
infrastructuur. Kijk voor meer informatie op www.cumula.nl.
Algemeen
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

