
T-rijbewijs
Topopleiding



Ben jij 16 jaar of ouder en wil je  
graag je T-rijbewijs halen?

Topopleiding

Het T-rijbewijs is verplicht voor ieder-
een die een land- of bosbouwtrekker 
(LBT) of een motorrijtuig met beperk-
te snelheid (MMBS) op de openbare 
weg bestuurt.

Theorie-examen 
Vanaf 15,5 jaar kun je theorie-examen doen bij het 
CBR voor de categorie T. Het certificaat dat je 
hierbij behaalt is 1,5 jaar geldig. Binnen die 1,5 jaar 
moet je dan ook het praktijkexamen afleggen.  
De aanvraag en de betaling van het theorie-
examen regel je zelf via het CBR. Het theorie-
examen vindt plaats bij het CBR. 

Je kunt bij Yuverta Leven Lang Ontwikkelen een 
inlogcode voor een e-learningmodule bestellen. 
Hiermee studeer je zelfstandig voor het theorie-
examen.

Rijlessen
Je mag deelnemen aan de rijlessen wanneer je:

 → 16 jaar of ouder bent;
 → geslaagd bent voor het theorieexamen;
 → een gezondheidsverklaring hebt van het CBR. 
Deze vraag je aan via het CBR.

Je volgt de rijlessen bij Yuverta Leven Lang 
Ontwikkelen in Houten. Het praktijkexamen 
wordt afgenomen op de examenlocatie in Odijk. 
Voor je met de rijlessen start, krijg je eerst een 
intake van twee uur. Op basis van deze intake krijg 
je van de instructeur een advies over het aantal 
lessen, dat je nodig hebt om het praktijkexamen 
te halen. De rijlessen worden gegeven in blokken 
van drie uur.

Tarieven
Je kunt kiezen uit verschillende pakketten.  
Ga voor actuele informatie over de tarieven 
naar onze website. Volg je een opleiding of ben 
je werkzaam in de sector? Dan kun je subsidie 
krijgen voor het behalen van je T-rijbewijs.  
Meer informatie hierover vind je op onze website.

Meer informatie of  
direct inschrijven?
Ga naar onze website om je direct aan te
melden voor een intake of neem contact
op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.
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Vergroot je kennis
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