Bus theorie cursus
Voordat je op rijexamen gaat voor het D rijbewijs dien je in het bezit te zijn van het theoriecertificaat
RV1 en R2D of V2D. Om je doet voor te bereiden op deze theorie-examens verzorgen wij cursussen
waarbij we je de kennis bijbrengen en proefexamens met je behandelen.
Duur
RV1 3 dagen
R2D of V2D 2 dagen
V3D halve dag
Vereisten
De leeftijd om je busrijbewijs te halen zonder code 95 is 24 jaar. Met code 95 is de minimumleeftijd 18
jaar. Tevens moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B
Waar
De cursussen worden gegeven in Eindhoven.
Algemeen
Bij LEEUW kan je altijd snel starten met de opleiding buschauffeur. Wekelijks starten we
theoriecursussen. Voor de benodigde theorie-examens voor je rijbewijs D te halen is geen vastgestelde
volgorde. Het maakt niet uit of je eerst V2D/R2D haalt en dan RV1. Wel is het verstandig om V3D te
volgen nadat je V2D hebt gehaald omdat de stof een vervolg is op V2D. V3D kan je eventueel ook nog
tijdens je praktijkopleiding volgen.
Inhoud
RV1
R2D/V2D
V3D

verkeer en techniek
administratie
case administratie goederenvervoer

Studiemateriaal
Het lesmateriaal is bij de cursus inbegrepen. Ter voorbereiding kan je het cursusmateriaal bij ons
kantoor in Eindhoven ophalen.
Theorie-examen
Het theorie-examen is bij de cursus inbegrepen en wordt volledig door LEEUW verzorgt.
Duur theorie-examen
RV1
75 minuten
R2D
60 minuten
V2D
75 minuten
V3D
120 minuten
Hoeveel fouten mag je hebben?
RV1 indien je minimaal 40 vragen van de 50 vragen goed hebt.
R2D indien je minimaal 32 vragen van de 40 vragen goed hebt.
V2D indien je minimaal 40 vragen van de 50 vragen goed hebt.
V3D indien je minimaal 35 vragen van de 45 vragen goed hebt.
De uitslag
Na afloop van het examen krijg je meteen de uitslag. De uitslag is 2 jaar geldig.
Algemeen
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

