Rijbewijs Am

veilig, vanaf het prille begin...
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Het voorlopig rijbewijs voor bromfietsers is al enkele jaren afgeschaft en je
moet nu, om een rijbewijs Am te behalen, een praktijkopleiding van
tenminste 4 uur volgen in een erkende rijschool. Dat rijbewijs Am is geldig
vanaf 16 jaar voor bromfiets, scooter of lichte vierwieler (max. 50 cc. en max.
45 km/u). Bij rijschool Mercator willen we die opleiding grondig aanpakken.
Het is immers voor vele jongeren de eerste kennismaking met gemotoriseerde mobiliteit en ook de eerste keer dat ze met een voertuig rijden dat al
een wat hogere snelheid kan bereiken. Daarom geven we zelfs 6 uren opleiding voor de prijs van 4 uren!
Theorie
Je kan een theoretisch examen afleggen vanf 15 jaar en 9 maanden. Om je
voor te bereiden kan je beroep doen op de rijschool of de leerstof zelf
instuderen. Het examen leg je af in een examencentrum van één van de
erkende ondernemingen. Er zijn 40 vragen en je moet er minstens 33 goed
hebben om te slagen.
Praktijk
De praktijkopleiding in onze rijschool duurt 6 uren, waarvan je tenminste 2
uren op de openbare weg rijdt! Daarnaast leren we je de manoeuvres aan,
besteden we aandacht aan risicoperceptie en bereiden we je grondig voor op
je examen. Dat bestaat uit een proef op een privaat terrein, die meestal
wordt afgelegd met de bromfiets van de rijschool, maar het kan ook met de
eigen bromfiets.
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Technische fiche
Voorbereiding van een rit
• Bewustwording en preventie d.m.v. een interactief groepsgesprek
(rijden met de juiste ingesteldheid en risicoherkenning)
• Banden, remmen, verlichting en vloeistoffen
• Bedieningsorganen, instellen van spiegels en de dode hoek
• Aangepaste zithouding
• Correcte kijktechniek
Voertuigbeheersing
• Vertrekken, remtechniek, sturen, rijden aan lage snelheid
• Manoeuvres
• Examenvoorbereiding en inoefenen
Rijden in het verkeer
• Scannen en oogcontact maken, ruimtekussen
• Plaats op de rijbaan, het fietspad
• Kruispuntherkenning, richtingsverandering, voorrang
• Complexe situaties: rotondes, inhalen
Attitude
• Defensief rijden
• Verkeersinzicht en besluitvaardigheid
• Sociaal en milieubewust rijden
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€ / uur

Theorielessen

6 uur

Assistentie op het rijexamen

€ / totaal

80,00 (*)
30,00

Dossierkost / inschrijving
Praktijklessen per uur

korting

62,00
73,00 (**)

Pakket
Inschrijving / 6u. praktijk / examenbegeleiding

351,00 (**)
(*) inclusief cursusboek en toegang tot het digitaal leerplatform

(**) vanaf 1/1/2019 is de retributie voor het examencentrum inbegrepen in deze prijs
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