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Wij bieden u de mogelijkheid om te worden opgeleid voor het rijbewijs categorie E achter C, de aanhangwa-
gen achter de vrachtauto. De opleiding voor het rijbewijs E bestaat uit één deel, de praktijk en is dus vrijge-
steld van theorie-examen. De opleiding laat u kennismaken met alle facetten van het rijden met groot materi-
eel. Dit rijbewijs geeft u de bevoegdheid om met elke aanhangwagen te mogen rijden. Dit geldt dus ook voor 
een aanhangwagen of caravan achter een personenauto. 
 
Het materieel  
Het materieel om u te leren rijden in de praktijk bestaat uit: dezelfde vrachtauto als waarin u de opleiding 
voor het rijbewijs C heeft gevolgd met daarachter een middenas- of molenbestuurde aanhangwagen of een 
trekker (met automatische versnellingsbak) met een oplegger combinatie. Een vertrouwde combinatie, met 
als trekkend voertuig een: MAN V8, MERCEDES Actros Euro 6, DAF Super Space Cab of een VOLVO FH, 
allemaal uitgerust met een automatische versnellingsbak om te worden opgeleid voor chauffeur groot materi-
eel. 
 

 
 
 
De praktijkpleiding  
Tijdens een twee uur durende test, de intake, maakt de instructeur een inschatting van het aantal lesuren dat 
u nodig hebt. Daarna wordt er een examen ingepland. Twee à drie dagen voor het examen krijgt u acht uur 
per dag les. Een andere mogelijkheid is om de opleiding in dagdelen te verdelen à vier uur per dag. Op de 
examendag beginnen we met een les van 2 uur, daarna een korte pauze en afsluitend het examen. 
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De kosten ¹ 
Lesprijs per uur €      92,00 
Praktijkexamen €    467,00 
Intake   €    177,00 
18 lesuren en praktijkexamen € 2.044,00 
22 lesuren en praktijkexamen € 2.397,00 
26 lesuren en praktijkexamen € 2.749,00 
30 lesuren en praktijkexamen € 3.102,00 

 
¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van BTW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Studiebelasting en vrijstellingen 
Afhankelijk van het aantal lessen moet rekening worden gehouden met een studiebelasting tussen de 2 
en  30 uur per week. 
Er worden geen vrijstellingen verleend”. 
 
Aanmelding 
Op onze website treft u meer informatie aan over al onze opleidingen. Daar treft u ook de agenda aan en 
kunt u zich inschrijven voor de gewenste opleiding. Natuurlijk kunt u voor inschrijving of meer informatie ook 
terecht op ons kantoor. 
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