
Opleidingsinformatie

Rijbewijs T
Wil jij je trekkerrijbewijs halen? Dan start eerst met een vrijblijvende 
proefles van 90 minuten op de tractor met aanhanger. Aan het eind 
van deze les ontvang jij een advies over hoeveel lessen je nodig 
hebt. De praktijklessen starten vanaf Elsloo en zijn een perfecte uit-
valsbasis voor de drie examenroutes rond Elsloo, Stein, Berg aan de 
Maas, Geleen, Beek, Spaubeek, Schinnen en Geulle.
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Proefles - 120 minuten

Praktijkles los - 60 minuten

Pakket -  6 lessen + examen

Pakket - 12 lessen + examen

Pakket - 16 lessen + examen

€924,-
€1443,-
€1789,-
€2135,-

€120,-
€86,50

Praktijkexamen €399,-

Pakketten Rijopleiding T

1 Proefles
Kennismaking met het tractorrijbewijs

Theorie + examen
Leren van het theorie gedeelte

2

3

4

Praktijklessen
Starten met rijden

Praktijkexamen
Examen bij het CBR

Tractor - T

Theorie examen €95,-

Pakket - 20 lessen + examen

Pakket - 24 lessen + examen €2481,-
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Programma Tractorrijbewijs
Met het T-rijbewijs mag je met motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(MMBS’en) en landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) rijden.

De gehele opleiding voor het tractorrijbewijs bestaat uit een the-
orie- en praktijkgedeelte. De rijopleiding vindt plaats in een tractor 
van het merk New Holland. Je rijdt altijd met een aanhanger waarbij 
verplicht 3000 kilogram lading is opgenomen.
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De rijopleiding start je altijd met een vrijblijvende proefles van 90 mi-
nuten op de tractor met aanhanger. Aan het eind van deze proefles 
ontvang je een advies over hoeveel lessen je nodig zou hebben om 
jouw rijbewijs te halen. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal benodigde rijlessen tussen de 12 
en 20 lessen ligt. Dit aantal is natuurlijk afhankelijk van aanleg, erva-
ring en concentratievermogen. 

Aandachtspunten Tractorrijbewijs
- Je moet minimaal 15,5 jaar zijn om het theorie examen af te leggen
- Het theoriecertificaat voor de tractor is 18 maanden geldig
- Je moet in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voordat 
je op rijexamen mag voor het tractorrijbewijs.
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