Rijbewijs B / aangepaste opleiding

al onze leerlingen
hebben hun eigen verhaal...
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Aangepaste rijopleiding
Rijschool Mercator heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen aan mensen met motorische of
mentale beperkingen.
Leren autorijden met ADHD of autisme, concentratiestoornissen,
visuele problemen, dyspraxie of andere beperkingen is niet
evident. Enkele gemotiveerde lesgevers volgden speciale opleidingen en scholen zich regelmatig bij om jou zo goed mogelijk te
begeleiden, je te helpen het rijbewijs te behalen en je wegwijs te
maken in de procedures die mogelijk moeten worden doorlopen.
Wij werken intensief samen met het CARA, (het Centrum voor
Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing). Het CARA is een afdeling
van VIAS, het vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
Het heeft als opdracht de rijgeschiktheid te bepalen van mensen
met een verminderde functionele vaardigheid die een invloed kan
hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA)

www.rijschoolmercator.be
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Eigen aangepast voertuig
Zelf heeft Rijschool Mercator een BMW-1 Serie automaat die erg
flexibel kan worden aangepast om diverse lichamelijke beperkingen
op te vangen:







gaspedaal links naast de rem (gas geven met linkervoet)
gasring op het stuur en handmatig remmen
handmatig gas geven met een gashendel en handmatig remmen
stuurbol met diverse functie’s (o.a. richtingaanwijzers,
ruitenwissers, lichten enz.)

Onze admins helpen je verder
Vraag gerust meer informatie aan onze kantoormedewerkers. Indien
ze niet al jouw vragen kunnen beantwoorden zullen ze je zeker in
contact brengen met onze gespecialiseerde lesgevers.

www.rijschoolmercator.be
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Doorgedreven opleiding categorie B
Naast het leren omgaan met de specifieke aanpassingen aan de wagen gaat
de rijopleiding ervan uit dat je als chauffeur dezelfde vaardigheden verwerft
die iedere autobestuurder nodig heeft.
- Voorbereiding van een rit
•
Kennismaking met het voertuig
•
Zetel, gordel, spiegels
•
Vloeistofpeilen, meters, controlelampjes, bediening
- Voertuigbeheersing
•
De snelheid regelen, vertrekken, stoppen
•
Stuurtechniek, kijktechniek
•
Achteruit rijden, manoeuvreren
- Rijden in het verkeer
•
Kruispuntherkenning, richtingsverandering, voorrangsregels
•
Snelheid
•
Rotondes, autosnelweg, stadsverkeer en complexe situaties
- Attitude
•
Defensief rijden
•
Verkeersinzicht en besluitvaardigheid
•
Milieubewust rijgedrag

www.rijschoolmercator.be
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Leren rijden met specifieke aanpassingen aan de wagen gebeurt in principe volgens dezelfde procedures als elke andere rijopleiding.
Mogelijk behaal je een rijbewijs met beperkingen, waarop de verplichte aanpassingen aan het voertuig worden vermeld. Sommige
rijvaardigheidsproeven worden door het CARA afgenomen.

www.rijschoolmercator.be
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€ / totaal

130,00 (*)

Dossierkost / inschrijving

30,00

Doorgedreven rijopleiding

20 uur

67,00

1340,00

2 x mislukt op praktijkexamen

6 uur

67,00

402,00

Praktijklessen per uur
Rijstijlscan (proefexamen)
Assistentie op het rijexamen

67,00
1 uur

67,00
176,00 (**)

(*) Inclusief cursusboek en toegang tot het digitaal leerplatform
(**) Vanaf 1/1/2019 is de retributie voor het examencentrum inbegrepen in deze prijs

www.rijschoolmercator.be
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Samenaankoop Leuven
Op vertoon van aansluitingskaart Samenaankoop
Theoriecursus: € 100,00 i.p.v. € 130,00
5% korting op praktijklessen



Touring
Op vertoon van Touring lidkaart
Theoriecursus: € 100,00 i.p.v. € 130,00
5% korting op praktijklessen

Er wordt géén korting gegeven op de dossierkosten.
Geen enkele korting is cumuleerbaar met andere kortingen, acties of promoties.

www.rijschoolmercator.be

