
Onderdeel van



Wil je een nieuwe uitdaging in je carrière, ga je graag met mensen om, vind je het leuk om op een 

vriendelijke, sociaal en gedreven manier mensen op te leiden tot een veilige verkeersdeelnemer en 

ben je graag op de weg. Dan is een baan als rijinstructeur B iets voor jou.

Voorwaarden om de opleiding te volgen:

 In bezit van rijbewijs cat. B.

 In bezit van minimaal VMBO schoolopleiding /niveau.

 Indien geen diploma of gelijkwaardig diploma: geschiktheid toets bij het IBKI.

 Geldige VOG voor het aanvragen van een stagepas.

Wij verzorgen de opleiding rijinstructeur B (auto) in Breda. 

De opleiding wordt verzorgt door onze ervaren docenten met 

veel praktijk ervaring. Het is mogelijk om de opleiding op een 

doordeweekse dag te volgen of op zaterdag. Wat voor jou het 

beste uitkomt. De opleiding tot rijinstructeur B duurt ongeveer 

6 tot 8 maanden.

Ervaren docenten

Doordeweeks of zaterdag 

Binnen 6-8 maanden succesvol 
afgerond

Wij zijn jouw
instructeursopleider

Een nieuwe uitdaging 
in jouw carrière

Prijzen
Opleiding Rijinstructeur B                    € 4.950,–

 Tarief is inclusief: Klassikale lessen, eerste examens, voertuigkosten, 
 studiemateriaal en online oefenmodule

Stage traject
 40 uur stage (35 uur actief en 5 uur passief)                              €     450,–
 4 duo praktijklessen (2 uur per les) na je stage                         €     440,–

 Opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar, ongeveer 50% van de 
 opleidingskosten kun je achteraf terugkrijgen van de belasting

  Betaling in termijnen mogelijk
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01Theorie van de Rijtaak
 Verkeerswetgeving: RVV

 Rijprocedure B

 WvW, WRM, KR, RR

 Basiskennis EHBO

 Verkeerstaak

 Rijproef (60 min)

 Verwoorden van taakprocessen

 Bijzondere verrichtingen

Stage & praktijkexamen
 Instructie geven

 Coachen

Stage

 5 uur passief

 35 uur actief

Je bent klaar om de 
weg op te gaan!

Wij delen, de opleiding op in 3 fases. De tijdsduur van  de opleiding 

is afhankelijk welke dagopleiding je pakt. Dagopleiding op woensdag 

en vrijdag +/- 6 maanden. Dagopleiding op zaterdag +/- 8 maanden.

Fases van de opleiding

Instructeursopleider 
is onderdeel van:

administratie@kootstrarijopleidingen.nl

instructeursopleider.nl

06-46887162

Theorie van 
onderwijskunde 

 Voorbereiden van lessen

 Lesuitvoering

Neem gerust contact met ons op voor een 

vrijblijvend gesprek. Dat kan telefonisch of 

per mail. Tijdens deze kennismaking krijg je 

direct duidelijkheid over onze unieke aanpak.

Kom in contact



  Mathenessestraat 59
 4834 EA Breda

 06-46887162

 administratie@kootstrarijopleidingen.nl

 instructeursopleider.nl


