
Tips voor rijleskandidaten met een beperking (gratis download) 

 

Je rijbewijs halen, terwijl je een beperking hebt, is zeker mogelijk. Er zijn tegenwoordig voldoende rij-

instructeurs die zich hierin hebben verdiept. Zij weten wat de beperking voor jou betekent en hoe zij 

jou het beste kunnen begeleiden op weg naar je examen. 

 

 

Hieronder vind je een lijstje met tips, dat je kan helpen een geschikte rijschool in de buurt te vinden. 

 

1. Maak een lijstje met aandachtspunten die voor jou belangrijk zijn. Waar moet een rij-instructeur  

rekening mee houden die jou rijles geeft? 

Bijvoorbeeld:  

o Kennis hebben van je beperking (geen vooroordelen) 

o Geduld met je hebben 

o Veel structuur en herhaling bieden 

o Geen flauwe grappen maken 

o Niet teveel kletsen 

o Etc. 

 

2. Kijk op onze landkaart en klik op je regio.  

o Wie heeft zich in jouw regio gespecialiseerd? 

o Welk niveau heeft deze persoon? 

o Volgt deze persoon de jaarlijkse bijscholingsdag (dan is hij een niveau-1-instructeur) 

 

3. Bekijk de website van de rijscholen die jou geschikt lijken. Lees de informatie op de website. 

 

4. Maak een top drie van rijscholen die jou het meest geschikt lijken. Bel deze rijscholen op en 

vraag om een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je je lijstje. Vraag iemand die je 

vertrouwt en die jou goed kent om met je mee te gaan. 

 

5. Kies die rijschool uit waar je het meeste vertrouwen in hebt. 

 

6. Vul zo snel mogelijk samen met de rij-instructeur de Eigen Verklaring naar waarheid in. 

Je instructeur vertelt je hier meer over. 

 

7. Zorg dat je de theorie beheerst voor je aan je rijlessen start. 

 

8. Ga niet te snel op voor je theorie-examen, dit is slechts een bepaalde tijd geldig. 

 

9. Vraag je instructeur na 5 lessen om een indicatie van de duur. Hoe lang denkt hij ongeveer dat 

het gaat duren voor je op kunt voor je examen. 

 

 

Tot slot: heel veel succes!   

 


