
 

 
 
 
 

Informatieblad rijopleiding Motor 
 
 
 
Motorrijden is een fascinerende hobby. Het gevoel van vrijheid en het één zijn met je machine, de volledige 
concentratie op je beleving van het motorrijden en de zekerheid dat je je veiligheid in eigen hand kunt hebben: dat 
is wat veel avontuurlijk aangelegde mensen doet kiezen voor deze hobby. Een hobby die in de visie van 
Verkeersschool Van Dam niet pas begint na het behalen van het motorrijbewijs of na de aanschaf van een eigen 

motor, nee, die fascinerende hobby begint al tijdens de eerste motorrijles! Waarom? 
Allereerst omdat de motorinstructeurs van onze rijschool zonder uitzondering 
zelf ervaren en enthousiaste motorrijders zijn en hun cursisten dan ook altijd 
op de motor begeleiden en niet vanuit een auto. Dat biedt hen alle mogelijkheden 
om de cursist perfecte demonstraties te geven, gevoel voor het motorrijden te doen 
ervaren en in alle opzichten te motiveren en het goede voorbeeld te geven. Alle 
motorinstructeurs van Verkeersschool Van Dam zijn KNMV Gediplomeerd 
Motorrijinstructeur en hebben uitgebreide aanvullende opleidingen ondergaan om 
zich kwalitatief te onderscheiden! Motorrijden als veilige hobby vraagt ook degelijke 
en veilige motorkleding. Voor haar motorcursisten heeft Verkeersschool Van Dam 
laarzen, broeken, jassen, handschoenen en helmen ter beschikking. Uiteraard mag je 
ook eigen motorkleding gebruiken.  
De lesmotoren waarop gereden wordt zijn van alle categorieën, van de lichtste tot de 

zwaarste: moderne representatieve motoren, met o.a. ABS. Vraag naar de wettelijke categoriseringsregeling: die 
bepaalt op welke type motor praktijkexamen gedaan mag worden en welke rijbewijstype haalbaar is op grond van 
jouw leeftijd!  
Tijdens de motorrijlessen communiceert de instructeur met zijn cursisten met een portofooninstallatie. De vordering 
van de cursisten wordt nauwgezet vastgelegd op een instructiekaart, zodat de cursist altijd precies weet waar hij 
staat in de opleiding. Hoeveel lesuren nodig zijn om tot een zelfstandig en veilig motorrijder opgeleid te worden is 
erg persoonsgebonden. De instructeur zal hierover zo vroeg mogelijk in de opleiding duidelijkheid geven. De duur 
van de motorrijopleiding is daarnaast natuurlijk afhankelijk van de lesfrequentie. Cursisten die in een kortere 
periode opgeleid willen worden kunnen met de instructeur een zo hoog mogelijke lesfrequentie proberen af te 
spreken. In de regel lukt dit prima!  
De opleiding begint uiteraard met het kennismaken met de motor en het opdoen van de eerste beginselen van het 
bedienen van de motor. Nadat de motorbeheersing voldoende is toegenomen om veilig aan het verkeer deel te 
nemen, wordt verder gewerkt aan de zelfstandigheid en besluitvaardigheid in het verkeer.  
Iedere cursist moet voordat AVD-praktijkexamen gedaan kan worden in het bezit zijn van een motortheorie-
certificaat. De cursist kan zich met behulp van bij Verkeersschool Van Dam aangeschaft theoriemateriaal (leer- en 
oefenboek,CD-Rom of internet-theorie) zelf op het theorie-examen voorbereiden. De afspraak voor het 
motortheorie-examen maakt de cursist zelf via internet op www.mijn.cbr.nl of via de rijschool. 
De praktijkexamens worden in goed overleg tussen instructeur en cursist vastgesteld. 
 

Bel voor meer informatie of een eerste lesafspraak: 0570-562891 
 

Prijzenoverzicht motorrijopleiding  
Praktijkles motor 60 min. €  50,- 

CBR Praktijkexamen voertuigbeheersing € 125,- 
CBR Praktijkexamen verkeersdeelneming € 235,- 

Motor-startpakket: 10u.+AVB+AVD 
= € 50,- korting! 

€ 810,- 

Theorieleerboek €  20,00 
Theorieoefenboek / CD-Rom €  25,00 

Theorieles 60 min. met indiv. begeleiding €  30,- 
Vekabest internettheorie  €  45,- 

CBR Theorieexamen + reservering €  35,- 
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