
Opleidingsinformatie
Camper - C1/C1E

Programma Rijbewijs C1
Heb jij een camper of wil je een camper aanschaffen die meer dan 
3.500kg weegt maar minder dan 7.500kg? Dan heb je een camper-
rijbewijs nodig! Dit rijbewijs is speciaal voor grote campers en kleine 
vrachrwagens en wordt ook wel C1 genoemd. 

Stappenplan 
Rijbewijs C1

Tarieven

Versie 1 - 2023

Fase 1 - Proefles 120 min
Fase 2 - Medische keuring

Dagopleiding -  6 lessen + examen

2 daagse opleiding - 8 lessen + examen

Pakket - 10 lessen + examen

Pakket - 12 lessen + examen

Pakket - 14 lessen + examen

€890,-
€1050,-
€1210,-
€1370,-
€1530,-

€120,-
€99,-

Fase 3 - Vakbekwaamheid 1 €540,-

Fase 4 - Rijopleiding C1

Fase 5 - Praktische toets, toets terrein en 
Vakbekwaamheid 2 en 3 (alleen voor Code95)

€1455,-

1 Proefles
Kennismaking met het busrijbewijs

Medische keuring
Keuring door een ARBO-arts 

2

3

4

5

Theorie RVM1-C1
Verkeer en basiskennis

Rijopleiding C1
Praktische opleiding met een instructeur

Praktijk + theorie Code95
Optioneel voor beroepschauffeurs

6 Praktijkopleiding C1E
Optioneel voor een extra aanhanger

Actiepakket - Online zelfstudie, 1 theorie 
examen, 6 praktijklessen C1 en praktijkexamen

€1015,-

Pakket -  6 lessen + examen

Pakket - 9 lessen + examen

Pakket - 12 lessen + examen

€945,-
€1200,-
€1455,-

Fase 6 - Rijopleiding C1E
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Fase 1 en 2 - Proefles en medische keuring
Voordat je met de rijopleiding begint, start je met een proefles. Deze 
kennismakingsles duurt twee uur. Het gaat er hierbij vooral dat de 
instructeur een indruk krijgt van jouw aanleg en leersnelheid. Aan het 
einde van deze les adviseert de instructeur een lespakket en maakt 
samen met jou een planning. Voordat je verder gaat met de rij-  
opleiding maak je eerst een afspraak met de ARBO-arts voor een 
medische keuring.
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Fase 3 - Vakbekwaamheid 1 (RVM1-C1)
Wanneer je als particulier het C1 rijbewijs wilt halen is er nog maar 
een theorie examen nodig. Voor beroepsmatige chauffeurs doe je in 
fase 5 nog twee aanvullende theorie examens.

Fase 4 - Rijopleiding C1
Dit is het leukste onderdeel van de opleiding, je begint met rijden! 
Kies je voor een reguliere rijopleiding, dan les je een tot twee keer per 
week. Rijlessen is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 
21:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 16:00. Wanneer je kiest voor 
een snelcursus volg je de rijopleiding overdag in 5 tot 10 dagen.

Fase 5 - Praktische toets, toets besloten terrein 
en vakbekwaamheid 3
Om beroepschauffeur te worden leer je de theorie Vakbekwaamheid 
3 (V3D), de cases. Eveneens voer je succesvol de praktische toets en 
de toets besloten terrein uit. Daarnaast voer je een tiental bijzondere 
verrichtingen uit met de vrachtwagen op ons besloten terrein.

Om het C1E rijbewijs te halen volg je alleen een rijopleiding, theorie is 
voor dit rijbewijs niet nodig. De rijopleiding kan al in een paar dagen 
worden afgerond. 

Fase 6 - Rijopleiding C1E


