Oogst kennis

Tractorrijbewijs

Opleiding & examenbegeleiding rijbewijs G
Wil jij ook met een landbouwvoertuig de openbare weg op? Als je geboren bent na
30 september 1982 heb je een rijbewijs G nodig. Bij AgroCampus kan je terecht voor
een kwaliteitsvolle praktijkopleiding. We leren je de manoeuvres, een defensieve
rijstijl op de baan en maken zelfs een afspraak voor jouw praktisch examen.

Hoeveel kost een praktische opleiding?
· 8 uur individuele praktische opleiding
730 euro
inclusief één examenbegeleiding, GRATIS één uur groepsles voor elke cursist
· 2 uur extra praktijklessen
· 1 extra examenbegeleiding (bij herkansing)

170 euro
85 euro

Examenretributie
· In het examencentrum
· Volledig examen (manoeuvres + openbare weg)
· Herkansing deel 2 (enkel openbare weg)

45 euro
37,50 euro

Examenretributie
· Op een extern, goedgekeurd terrein
· Volledig examen (manoeuvres + openbare weg)
· Herkansing deel 2 (enkel openbare weg)

65 euro
57,50 euro

Waar en wanneer
AgroCampus beschikt over 3 combinaties waarmee we in heel Vlaanderen opleiding
en examenbegeleiding organiseren. Meer info op www.agrocampus.be/rijbewijsg

Deze cursus wordt georganiseerd door Agrocampus
in samenwerking met Groene Kring, met steun van de
Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

De weg naar het rijbewijs G
Stap 1

ZELFSTANDIG STUDEREN voor het theoretisch examen
Studeren voor het theorie-examen doe je best op basis van het
theoriehandboek. Je kan dit bestellen via de website van Groene Kring.

Stap 2

Een THEORETISCH EXAMEN aﬂeggen
Van zodra je 15 jaar en 9 maand bent, kan je naar een examencentrum
naar keuze om het theoretisch examen af te leggen. Je hoeft hiervoor
geen afspraak te maken, je betaalt ter plaatse 15 euro. Als je hier slaagt,
ontvang je een attest dat je toelaat om een praktisch examen af te leggen
(ten vroegste als je 16 jaar geworden bent). Dit attest blijft 3 jaar geldig.

Stap 3

Volg een INDIVIDUELE PRAKTIJKOPLEIDING
Een degelijke voorbereiding op het praktijkexamen is het volgen van
minimum 8u praktijkopleiding. We maken gebruik van modern, veilig en
comfortabel materiaal en werken enkel samen met de beste instructeurs.
In blokken van 2 uur word je klaargestoomd voor je examen. Je oefent
eerst de manoeuvres op het oefenterrein. Van zodra de instructeur
oordeelt dat je er klaar voor bent, ga je ook de baan op. Je oefent alle
moeilijke verkeerssituaties in de buurt en hoe je defensief moet reageren
op weggebruikers en -situaties.

Stap 4

Aﬂeggen van het PRAKTIJKEXAMEN
• DEEL I Proef op privéterrein
Het slagen voor de proef op privéterrein blijft 1 jaar geldig.
1. Voorafgaande controles
2. In rechte lijn achteruitrijden
3. Draaien in achteruit in een garage
4. Koppeling en ontkoppeling van de aanhangwagen
• DEEL II Proef op de openbare weg (minimum 40 minuten)
Je wordt dan onder meer beoordeeld op bediening van het voertuig,
kruisen en inhalen, voorrang verlenen en je gedrag ten overstaan van
andere weggebruikers.
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