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Rijbewijs D: THEORIE WEGCODE
duur: 1,5 dag






Wet op het rijbewijs.
Indeling voertuigen in categorieën en gewichten.
Herhaling wegcode (de zogenaamde straatcode).
Rij- en rusttijden (voor het examen zonder vakbekwaamheid).
Inleiding technische kenmerken zwaar vervoer.

Rijbewijs D: THEORIE VAKBEKWAAMHEID
duur: 1 dag






Bustechniek.
Vervoer van personen en de bijhorende veiligheidsvoorschriften.
Rij- en rusttijden (voor het examen met vakbekwaamheid).
Rationeel rijden.
Aspecten om verkeersveiligheid en dienstverlening te verhogen.

Data: zie cursusagenda.
Plaats: Wingepark 7a, 3110 Rotselaar
Inschrijving:
via website of: rotselaar@rijschoolmercator.be, 016 44 08 08

www.rijschoolmercator.be
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Rijbewijs D: EXAMEN WEGCODE
 50 multiple choice vragen wegcode, rij- en rusttijden en bustechniek.
 Data: zonder afspraak
 Aanbieden tussen 07u00 en 16u00 op examencentrum.

Rijbewijs D: EXAMEN VAKBEKWAAMHEID





100 multiple choice vragen wegcode en vakbekwaamheid.
8 case study's vakbekwaamheid.
Mondeling examen vakbekwaamheid.
Duur: multiple choice: eigen tempo.
o Case study's: maximaal 80 minuten.
o Mondeling examen: maximaal 60 minuten.
 Data: op afspraak, géén vrije toegang.

Plaats: Examencentrum naar eigen keuze
Voor een lijst van de examencentra, kijk op
www.goca.be

www.rijschoolmercator.be
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Rijbewijs D: OPLEIDING PRAKTIJK
10 lesuren / reservelessen per 2 uren.
Focus ligt op het rijden met een autobus/autocar.






De eerste stappen in het rijden met een zwaar en lang voertuig.
Rijden op snelwegen, gewestwegen en stadsverkeer, met een zwaar voertuig.
Schakelen en remmen met luchtdruksystemen.
Manœuvreren in voorbereiding van je examen.
Bedienen van de tachograaf en oefeningen op het invullen van de
tachograafschijf en/of gebruik chauffeurskaart.
 controleren van het voertuig, banden, lading enz.
 Voorbereiding op het praktijkexamen.

Data: op afspraak.
Plaats: Wingepark 7a, 3110 Rotselaar
Inschrijving:
via website of: rotselaar@rijschoolmercator.be, 016 44 08 08
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Rijbewijs D: OPLEIDING VAKBEKWAAMHEID
8 lesuren (gedeelte a œu res / akbek aa heid).
8 lesuren (gedeelte openbare weg).







Opleiding praktijk (zie vorige pagina).
Laden en lossen van koffers in de bus
Omgaan met noodsituaties
Werken met extra remsystemen zoals VOITH en Telma
Houding van de chauffeur in relatie tot de klant/reiziger
Ongevallenformulier invullen

Data: op afspraak.
Plaats: Wingepark 7a, 3110 Rotselaar
Inschrijving:
via website of: rotselaar@rijschoolmercator.be, 016 44 08 08
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Rijbewijs D: PRAKTIJKEXAMEN
 examen wordt afgelegd met het voertuig van de rijschool, samen met je lesgever.
 1 examen bestaande uit: - voorafgaande controles
- manoeuvres
- rit op de openbare weg (45 min.)
 Duur: ongeveer 75 min. voor een volledig examen.

Rijbewijs D: PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID
 examen wordt afgelegd met het voertuig van de rijschool, samen met je lesgever.
 1 examen bestaande uit: - voorafgaande controles
- manoeuvres aangepast aan de vakbekwaamheid
 op basis van een aantal scenario's wordt gevraagd te reageren op hypothetische
situaties.
 examenrit op de openbare weg: 90 min., met verplichte onderdelen zoals rijden
op snelwegen en zelfstandig een traject afleggen aan de hand van wegwijzers.
 Duur: ongeveer 180 min. voor een volledig examen.
Data: op afspraak.
Plaats: in overleg met de rijschool
Voor een lijst van de examencentra, kijk op
www.goca.be

www.rijschoolmercator.be

