
 
 

 
 
  

Erkende rijschool MOW Vlaanderen 
 
Nummer: 2560 

Deuren openen  
Voor huiseigenaren 
zoals u 

Vestigingen 

 

Rijbewijs 

   Categorie A  

  
     
         

 
 
 
 

 
 

Uw partner in    
 verkeersveiligheid! 

Contact  

 

Tel: 051 68 98 16 (enkel Ardooie) 
Gsm: 0475 11 01 81     

Website  
 www.ardooiseautorijschool.be 

 

 
Ardooie  
 
Polenplein 29/2 – 8850 Ardooie 
Tel.: 051 68 98 16 
Gsm: 0475 11 01 81 
Email:
 welkom@ardooiseautorijschool.be 

 

Tielt 
 
Vlaeminck Business Center 
Sint-Janstraat 185 (eerste verdieping) 
Gsm: 0475 11 01 81 
Email:
 welkom@ardooiseautorijschool.be 

 
  
 

 

Theorie-opleiding 

 
Theoriecursus 12 uur   € 145                 
Handboek (facultatief)    € 25 

 € 25 
 

 
 

 

Praktijkopleidingen 
 
Basispakketten 

  A 9 uur praktijk   € 835  
  A 12 uur praktijk   € 1175 
  (incl. examenbegeleiding) 

 
  Code 372: 4 uur praktijk € 345 

  Code 373: 4 uur praktijk € 345 
 
Extra 

Praktijkles per uur   € 80 
Examenbegeleiding PT  € 90 

Examenbegeleiding OW  € 150 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Alle tarieven zijn inclusief 

o 21% BTW. 

o € 25 inschrijvingskosten. 

 

Tarieven zijn exclusief examengeld te 

betalen op het examencentrum. 

  

 

 

Wenst u meer info? 
Neem vrijblijvend contact op. 
Wij staan steeds tot uw beschikking. 

www.ardooiseautorijschool.be 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

                                                 

Afhankelijk van het type motor die je wil 
besturen heb je een rijbewijs van de 
categorie A1, A2 of A nodig. 
 
Rijbewijs categorie A1 

▪ Max. 125 cc en 11kW of 0,1 kW/kg 
▪ Een driewieler met motor (> 50 

cm³ en/of > 45 km/u) met een 
vermogen van ten hoogste 15 kW 

▪ Mogelijk vanaf 18 jaar 
 
Rijbewijs categorie A2 

▪ Max. 35 kW of 0,2 kW/kg 
▪ Mogelijk vanaf 20 jaar 

 
Rijbewijs A 

▪ Vermogen meer dan 35 kW 
▪ Een driewieler met motor met een 

vermogen van meer dan 15 kW 
▪ Mogelijk vanaf 24 jaar 
▪ Mogelijk vanaf 22 jaar als je al 

minstens 2 jaar in het bezit bent 
van je rijbewijs A2 

 
Code 372 
Rijbewijs B behaald na 30 april 2011? 
4 uur praktijkles volgen en je kan code 
372 op je rijbewijs laten plaatsen. 
Deze code laat je toe om met een 
motorfiets cat. A1 te rijden, maar enkel 
geldig in België. 
Rijbewijs B behaald vóór 1 mei 2011? 
Je hebt  geen code 372 nodig om met 
een motorfiets cat. A1 te rijden, maar 
enkel geldig in België.  
 
Meer info: www.goca.be 
 

Onze lesgevers, uw partners op gebied van verkeersveiligheid 

Theorie 
 
Door zelfstudie of via de rijschool kan je 

je voorbereiden op het theoretisch 
examen. 

Vanaf de leeftijd van 17 jaar en 9 
maanden kan je examen afleggen. Je 
moet minstens 41 op 50 behalen om te 

slagen. 
Dan kan je beginnen aan de 

praktijkopleiding in de rijschool. 
Herkansen mag en het examen blijft drie 
jaar geldig. 

Als je al één van de rijbewijzen uit de 
categorie A hebt behaald, dan hoef je 

geen theoretisch examen meer af te 
leggen als je van categorie verandert. 
 

Examen leg je af in het examencentrum. 
 

Praktijk 
 
Je moet minstens 9 uur les in een 

rijschool volgen, waarvan de helft op de 
openbare weg. 

Opleidingsmogelijkheden zijn: 
▪ 9 uur waarvan minstens 4u30 op 

de openbare weg. Daarna examen 

op privaat terrein. Geslaagd op 
privaat terrein       voorlopig 

rijbewijs van 1 jaar. 
▪ 12 uur waarvan minstens 6 uur op 

de openbare weg       direct 

praktisch examen mogelijk op de 
openbare weg. 

 
 

 
 

Veranderen van categorie 
 
Van A1 naar A2 

▪ Min. 20 jaar zijn en minstens 2 jaar 
je rijbewijs A1 hebben.  

▪ Minstens 4 uur opleiding in de 
rijschool volgen en slagen voor een 
praktisch examen. 

▪  
Van A2 naar A 

• Min. 22 jaar zijn en minstens 2 jaar 
je rijbewijs A2 hebben. 

• Minstens 4 uur opleiding in de 

rijschool volgen en slagen voor een 
praktisch examen. 

 
Van A1 naar A 

• Heb je alleen een rijbewijs A1, dan 

moet je opnieuw een basisopleiding 
van 9 uur in de rijschool volgen en 

minstens 24 jaar zijn om te mogen 
deelnemen aan het praktisch examen 
voor het rijbewijs A. 

 
Opgelet 

 
Slaag je voor één van de praktische 
examens niet, dan mag je één keer 

herkansen. Nadien moet je 2 uur rijles in de 
rijschool volgen. 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

Wenst u meer info? 

Neem vrijblijvend contact op. 
Wij staan steeds tot uw beschikking. 

www.ardooiseautorijschool 
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