
Opleidingsinformatie

Rijbewijs C
Onze vrachtwagenopleidingen zijn te volgen vanaf locaties Elsloo en 
Heerlen. Vanaf 18 jaar mag je beginnen aan je vrachtwagenrijbewijs.
Elke rijles duurt 120 minuten. 

Stappenplan 
Rijbewijs C/CE

Tarieven

Versie 1 - 2023

Fase 1 - Proefles 120 min
Fase 2 - Medische keuring

Pakket -  20 lessen + examen

Pakket - 24 lessen + examen

Pakket - 28 lessen + examen

€1970,-
€2282,-
€2594,-
€2599,-

€120,-
€99,-

Fase 3 - Vakbekwaamheid 1 €540,-

Fase 4 - Rijopleiding C

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

€1455,-

1 Proefles
Kennismaking met het vrachtwagenrijbewijs

Medische keuring
Keuring door een ARBO-arts 

2

3

4

5

Theorie RVM1-C
Verkeer en basiskennis

Rijopleiding C
Praktische opleiding met een instructeur

Praktijk + theorie Code95
Optioneel voor beroepschauffeurs

6 Praktijkopleiding CE
Optioneel voor trekker met oplegger Actiepakket - 24 rijlessen, praktijkexamen, 

online zelfstudie en theorie-examen
€3300,-

Pakket -  20 lessen + examen

Pakket - 24 lessen + examen

€2195,-
€2547,-

Fase 6 - Rijopleiding CE

Vrachtauto - C/CE

Actiepakket - 24 rijlessen, praktijkexamen 
en 3 theorie examens.



Opleidingsinformatie
Vrachtauto - C/CE

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.

Osseforth Opleidingen
Elsloo
Business Park Stein 165
6181 MA Elsloo
046 423 1200

Heerlen
Voormalig Peppermill
Beitel 94
6422 PB Heerlen
045 707 80 15

Maastricht
Scharnerweg  18
6224 JG Maastricht
043 362 69 98

Venlo
Kazernestraat 20
5928 NL Venlo
077 707 81 81

Versie 1 - 2023

www.osseforth.nl
opleidingen@osseforth.nl
046 - 423 1200

Fase 3 - Vakbekwaamheid 1 (RVM1-C)
Deze fase bestaat uit het theorie gedeelte RVM1-C. Dit omvat de 
volgende onderwerpen: verkeer, techniek, lading en wetgeving.

Fase 4 - Rijopleiding C
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 CE 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 CE


