
 

 

Info theorielessen 
 

Een ERKENDE theoriecursus bestaat uit 12u en is verspreid over 4 lesmomenten. 
Het gaat door in onze vestiging in Aalst (Gentsestraat 50) of in Mere (Nieuwstraat 6). 
 
Aan de hand van een vlotte PowerPoint gidsen wij je op een aangename manier door de wegcode. Je 
krijgt les van een gebrevetteerde lesgever die je steeds de nodige extra uitleg kan geven en die altijd 
op de hoogte is van recente wijzigingen in de wegcode en examenvragen. Door het samen oplossen 
van talloze vaak voorkomende examenvragen stomen we je klaar voor het theoretisch examen en je 
verdere rijopleiding. 
Een goede theoretische opleiding bezorgt  je niet alleen meer slaagkans op je theorie-examen maar 
verschaft je ook een goede basis om die verkeersregels toe te passen in de praktijk. 
 
Als je een lesboek hebt mag je die gerust meebrengen. Anders hebben wij ook lesboeken te koop aan 
25€. 
Het handboek dat wij aanbieden is uitgebracht door ‘Hit the Road’ van Traffic media en is enkel te 
verkrijgen in erkende rijscholen. Het is overzichtelijk en voorzien van veel foto’s en oefenvragen, het 
wordt altijd up-to-date gehouden en bevat een persoonlijke inlogcode om online extra te kunnen 
oefenen. 
 
Na het volgen van 12u theorieles krijg je een attest mee waardoor je onbeperkt kan herkansen 
voor je theorie-examen. 
 
prijs: 100€ + eenmalig 25€ dossierkost. 
 

Info praktijklessen 
Je hebt de keuze uit 2 trajecten: 

Traject 1: Je kiest voor een HYBRIDE opleiding.  
 

Je kiest voor een basis gegeven door een lesgever en oefent alles verder in met een begeleider. 
Indien nodig kan je gedurende je stageperiode nog lessen nemen om specifieke onderdelen aan 
te leren. Denk maar aan manoeuvres, autosnelweg of druk stadsverkeer. Je kan opteren om twee 
begeleiders op je voorlopig rijbewijs te zetten maar belangrijk is natuurlijk wel dat deze 
begeleiders tijd voor jou kunnen vrijmaken. Het beste resultaat krijg je maar door alle 
vaardigheden intensief te oefenen.  

Concreet: Je gaat naar het gemeentehuis en vraagt een voorlopig rijbewijs aan van 36 maanden en je 
geeft de naam van 1 of maximum 2 begeleiders op die dan op je voorlopig rijbewijs komen te staan. 
Die begeleiders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (Belg zijn, tenminste 8 jaar in het bezit 
zijn van een rijbewijs B en de laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen hebben opgelopen) 

OPGELET: De begeleiders moeten het verplichte vormingsmoment gevolgd hebben en dus een 
attest op zak hebben! Dit moet mee afgegeven worden op het gemeentehuis! 

Prijs: 60€/u + eenmalig 25€ dossierkost 



 

 

Traject 2: Je kiest voor een SOLO-opleiding. 
 

Je hebt niemand die je kan begeleiden of je moet zo snel mogelijk alleen kunnen rijden of je gaat 
gewoon voor een allround-opleiding, dan is deze SOLO-formule voor jou ideaal.  

Je volgt eerst 20u rijles waarin je ingewijd wordt in zoveel mogelijk facetten van het rijden met 
een wagen. De lessen starten op rustige wegen maar gaandeweg, op het tempo van jouw 
vorderingen, vorderen we naar complexere verkeerssituaties. Het volledige assortiment aan 
manoeuvres kan worden aangeleerd en uitgevoerd en je kan zelf ritten voorstellen. Na de 20u, 
en als je bekwaam bevonden wordt, krijg je het bekwaamheidsattest mee waardoor je het 
voorlopig rijbewijs van 18m kan halen op het gemeentehuis. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen 
om tijdens je lessen een voorlopig rijbewijs 36 af te halen. Zodra je je bekwaamheidsattest  
behaald hebt kan je dit dan omwisselen voor dat andere voorlopige rijbewijs waarmee je dan 
alleen kan verder oefenen. Vooraleer je examen kan afleggen moet je je voorlopig rijbewijs 
tenminste 3 maanden op zak hebben. 

Prijs: 1140€ + eenmalig 25€ dossierkost 
Inclusief 60€ korting 

Wij bieden ook een Totaalpakket aan (12u theorie & 20u praktijk) 
 

Een goede theoretische opleiding is een ideale voorbereiding op de toepassing van de wegcode op 
de weg. Daarom bieden wij een totaalpakket aan met onmiddellijke korting! Wij plannen je 20u 
praktijklessen kort na je theorielessen waardoor de leerstof onmiddellijk in de praktijk kan omgezet 
worden en dus geen tijd heeft om te vervagen! 

Prijs: 1200€ + eenmalig 25€ dossierkost 
Theoriecursus gratis twv 100€ 
 
Inschrijven kan op 3 manieren: 

Telefonisch: 0495 600 800 

E-mail: info@rijschoolmobix.be 

Kom langs in Aalst:  maandag van 10u tot 14u 
              woensdag van 10u tot 12u 

donderdag van 17u tot 19u 
vrijdag van 12u30 tot 14u30 
zaterdag van 10u tot 12u 

 
      in Mere:  maandag van 14u30 tot 16u30 

 woensdag van 12u30 tot 14u30 
donderdag van 10u tot 12u 
vrijdag van 10u tot 12u 

 
Met vriendelijke groeten 
Het Mobix-team 

mailto:info@rijschoolmobix.be


 

 

Voorwaarden van het voorlopig rijbewijs M36 
 

Je mag enkel rijden met de personen die je hebt opgegeven als begeleider op je voorlopig rijbewijs. 
De begeleiders moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden (Belg zijn, minimum 8 jaar hun rijbewijs 
B hebben en de laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen gehad hebben.) De begeleiders 
moeten ook het verplichte vormingsmoment gevolgd hebben. 

Je mag alle dagen van de week rijden behalve op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 22u tot 6u alsook 
de nacht voor en na een wettelijke feestdag. 

Je moet ten minste 9 maand met een voorlopig rijbewijs gereden hebben alvorens je een praktisch 
rijexamen mag afleggen. 

Je theorie is 3 jaar geldig en moet nog steeds geldig zijn op het moment dat je het praktisch examen 
gaat afleggen. 

Voorwaarden van het voorlopig rijbewijs M18 
 

Je moet 18 jaar zijn om alleen te mogen oefenen. Je kan alvast met je rijlessen starten en op de dag 
van je 18e verjaardag je laatste les inplannen. 

     Vanaf dan mag je alleen rijden of max 2 personen meenemen die beiden als begeleider kunnen 
fungeren. De voorwaarden voor de begeleiders:  Belg zijn, minstens 8 jaar een rijbewijs B hebben en 
de laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen gehad hebben. Je mag geen 3e persoon meenemen. 

Je mag alle dagen van de week rijden behalve op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 22u tot 6u alsook 
de nacht vóór en na een wettelijke feestdag. 

Je moet ten minste 9 maanden met een voorlopig rijbewijs gereden hebben alvorens je een 
praktisch rijexamen mag afleggen. 

Je theorie is 3 jaar geldig en moet nog steeds geldig zijn op het moment dat je het praktisch examen 
gaat afleggen. 

OPGELET: Bij het afleggen van je examen moet er WEL een begeleider of lesgever aanwezig zijn. 

Tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs mag je 1 maal van scholingsmethode veranderen 
m.a.w. wanneer je een voorlopig rijbewijs van M36 bezit kan je omschakelen naar een voorlopig 
rijbewijs M18 op voorwaarde dat je het aantal rijlessen volgt die nodig zijn om aan 20u te komen. De 
rijlessen die je gevolgd had in je eerste stageperiode tellen mee op voorwaarde dat de genomen 
rijlessen niet ouder zijn dan 3 jaar. Omschakelen van M18 naar M36 is ook mogelijk. De stageperiode 
van je eerste voorlopig rijbewijs wordt mee in rekening genomen. 

! Het nieuwe voorlopig rijbewijs M12 ! 
 

Er is een extra noodoplossing gecreëerd voor wie een voorlopig rijbewijs heeft dat niet meer geldig is 
waardoor je niet meer kan oefenen met een begeleider. 

 



 

 

Deze oplossing bestond nu al: 

1. Je geeft je verlopen voorlopig rijbewijs binnen bij de dienst bevolking en je krijgt een stage-
attest in de plaats 

2. Je doet opnieuw een theorie-examen (als je laatste geslaagde theorie-examen nog geen 3 
jaar geleden is, dan hoeft het niet) 

3. Je volgt minstens 6 uren praktijkles in een erkende rijschool en krijgt een getuigschrift van de 
gevolgde uren 

4. Je legt het examen af met een erkende rijschool 

 
Vanaf 1 februari is dit een extra oplossing die vooral geschikt is voor wie nog veel moet oefenen: Het 
voorlopig rijbewijs M12: 

1. Je geeft je verlopen voorlopig rijbewijs binnen bij de dienst bevolking en je krijgt een stage-
attest in de plaats 

2. Je doet opnieuw een theorie-examen (als je laatste geslaagde theorie-examen nog geen 3 
jaar geleden is, dan hoeft het niet) 

3. Je volgt minstens 6 uren praktijkles in een erkende rijschool  en krijgt een getuigschrift van 
de gevolgde uren 

4. Je begeleider(s) die zal (zullen) vermeld worden op het voorlopig rijbewijs moet(en) een 
vormingsmoment volgen of gevolgd hebben 

5. Je vraagt het voorlopig rijbewijs M12 aan op de dienst bevolking 

Voorwaarden van het voorlopig rijbewijs M12 
 

Het is één jaar geldig. 

Je mag enkel rijden met de personen die je hebt opgegeven als begeleider op je voorlopig rijbewijs. 
De begeleiders moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden (Belg zijn, minimum 8 jaar hun rijbewijs 
B hebben en de laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen gehad hebben.) De begeleiders 
moeten ook het verplichte vormingsmoment gevolgd hebben. 

Je mag alle dagen van de week rijden behalve op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 22u tot 6u alsook 
de nacht voor en na een wettelijke feestdag. 

Er is geen minimum-oefenperiode. 

Je kan het alleen krijgen als je al een voorlopig rijbewijs M36 of M18 gehad hebt. 

Je kan het alleen krijgen als je vorige voorlopige rijbewijs nog niet meer dan 3 jaar verlopen is (zie 
hieronder). 

Dit is ook nog altijd mogelijk: 

Als je een voorlopig rijbewijs gehad hebt dat niet meer geldig is en waarvan de einddatum meer dan 
3 jaar geleden is, dan kan je een volledige nieuwe start maken. 
Dit wil zeggen: 

1. Theorie-examen doen (tenzij je er een deed, minder dan 3 jaar geleden) 
2. Rijlessen volgen zoveel je zelf wil 
3. Een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen 

https://rijschool.vlaanderen/
https://rijschool.vlaanderen/

