DE OPLEIDING VOOR
BUS INSTRUCTEURS

B US RIJINSTRUCTEUR WORDEN ?
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging ? Heb je een passie voor touringcars en
vind je het heerlijk om jouw kennis en ervaring over te dragen aan andere
mensen? Dan is een job als busrijinstructeur de geschikte baan voor jou

L ENOIR O PLEIDINGEN
Lenoir Opleidingen is een jong en dynamisch bedrijf waar persoonlijke aandacht en
topkwaliteit vooraan staat. Onze docenten hebben jarenlange ervaring als
rijinstructeur en als opleider van rijinstructeurs. Tevens hebben al onze docenten een
RIS docenten bevoegdheid.
Door deze praktijkervaring zijn onze docenten als geen ander in staat om de
opleiding goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur.
Hierdoor staan onze cursisten goed aangeschreven in de rijschoolbranche.
Wil je ook behoren tot deze groep van vakmensen? Dan is de rijinstructeursopleiding
van Lenoir Opleidingen iets voor jou.

O NZE OPLEIDING
In onze visie is de opleiding het begin van een succesvolle carrière als
vrachtautorijinstructeur. Daarom vinden we het belangrijk dat onze opleiding goed
aansluit bij de dagelijkse praktijk. Om deze reden verlevendigen we onze
theoretische lessen met veel praktijkvoorbeelden en besteden we veel aandacht aan
de rijproef en de stage.
De opleiding duurt normaliter tussen de 3 en 6 maanden. De exacte duur van de
opleiding is afhankelijk van de tijd die je zelf in de opleiding kunt en wil steken. Voor
een gemiddelde leerling is studiebelasting voor de hele opleiding ongeveer 100
uur.
Tijdens de opleiding staan de door IBKI gestelde leerdoelen centraal. Alle leerdoelen
kun je vinden op de website www.ibki.nl
Wij verzorgen zowel reguliere opleidingen, snelcursussen als Blended Learning
cursussen.
Wij vinden dat een opleiding tot bus rijinstructeur maatwerk is. We werken daarom
voor zowel de theorielessen als de praktijklessen met individuele lessen. Hierdoor sta
je centraal en krijg je altijd de aandacht die je verdient. Bijkomend voordeel is dat je
kunt starten met de opleiding wanneer jou dat uitkomt

T OELATINGSEISEN
Om toegelaten te worden tot de IBKI examens moet je uiteraard beschikken over een
geldig B en D rijbewijs. Daarnaast dien je rijinstructeur B te zijn.

G ESLAAGD EN DAN ?
Nadat je de opleiding geheel hebt afgerond ontvang je van het IBKI je WRM certificaat
en ben je bevoegd rijinstructeur D. Je mag nu zelfstandig busrijles geven in Nederland.
Tevens mag je de praktijklessen voor nascholing Code 95 verzorgen.
Je hebt de mogelijkheid om een eigen rijschool te starten, maar je mag natuurlijk ook
aan de slag als medewerker in loondienst.
Als bus rijinstructeur werk je voornamelijk met individuele afspraken. Dit betekent dat
er veel flexibiliteit van je verwacht wordt. Het voordeel van deze flexibiliteit is dat je in
de meeste gevallen zelf ook veel vrijheid hebt om je eigen werkuren in te plannen.

D E INHOUD VAN DE OPLEIDING
Fase 1

Korte omschrijving

Fase 1a
Theorie van de rijtaak
 Wet en regelregelgeving
 Rij en rusttijden
 De vrachtauto bestuurder
 Het voertuig
 Rijprocedure D
 Verkeersinzicht
Fase 1b
Praktijkrit (eigen rijvaardigheid)
 Verkeersdeelname

Korte omschrijving
Theoretisch gedeelte
dat voornamelijk gaat over de inhoudelijke kennis van het vak
Examen:
Theoretisch examen dat bestaat uit 25 examenvragen
Onbeperkte herkansingsmogelijkheden
Korte omschrijving
Rijproef
In dit praktische gedeelte leer je rijden volgens de Rijprocedure D
Examen:
Praktijkexamen waarbij je ongeveer 1 uur moet rijden
Onbeperkte herkansingsmogelijkheden rijproef

Fase 2

Korte omschrijving

Fase 2a
Didactische voorwaarden
 Les voorbereiding
Fase 2b
Didactische voorwaarden
 Les uitvoering en evalueren
Fase 3
Fase 3
Stage
 Minimaal 20 actieve uren

Vrijstelling

Vrijstelling

Korte omschrijving
Korte omschrijving
In de stage leer je hoe je in de praktijk rijles moet geven. De stage wordt afgesloten met
een praktisch examen, waarbij je een rijles volgens een lesplan moet geven
Examen:
Praktijkexamen waarbij je een praktijkles moet verzorgen
In totaal mag je dit examen 3x afleggen.

D E KOSTEN
Instructeursopleiding D volledig

€ 3.195,

Dit bedrag is inclusief lessen, studiemateriaal, gebruik lesvoertuigen,
baanbegeleiding, stage en IBKI examenkosten voor het 1e examen. Deze prijs is
exclusief eventuele herexamens
Beschik je zelf over een stageplaats of wil je bepaalde onderdelen zelf leren? Dan
ontvang je uiteraard een korting op de opleiding. Neem hiervoor contact op met
Wilko Lenoir

B ELASTINGAFTREK
De opleiding tot rijinstructeur is een beroepsopleiding. Dit betekent dat de
opleiding fiscaal aftrekbaar is. De opleiding rijinstructeur D is fiscaal aftrekbaar. Dit
houdt in dat je via de belasting tot 52% van de studiekosten terugbetaald kunt
krijgen!

W IJZE VAN B ETALING
Aangezien de opleiding tot rijinstructeur een flinke investering is, kun je bij ons de
opleiding in 5 termijnen betalen. Voor deze service worden geen extra kosten of
rentekosten berekent.

I NFORMATIE BIJEENKOMST
Heb je interesse in deze opleiding, maar wil je graag wat meer informatie? Lenoir
Opleidingen organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten gaan we dieper in op de opleiding, het vak rijinstructeur , het salaris,
de situatie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om als zelfstandige,
franchisenemer en freelance rijinstructeur aan het werk te gaan. De informatie
bijeenkomsten zijn geheel vrijblijvend en gratis toegankelijk.

I NDIEN

GEWENST IS HET UITERAARD MOGELIJ K OM IN EEN PERSOONLIJK GESPREK

AL JE VRAGEN OMTREN T DE OPLEIDING TE BEANTWOORDEN .

Kijk op www.allesvoorrijinstructeurs.nl voor de actuele data of neem contact op
met Wilko Lenoir op telefoonnummer 06 1101 5053.

I NSCHRIJVEN
Wil je graag deelnemen aan de opleiding? Vul dan nu het inschrijfformulier in op
onze website www.allesvoorrijinstructeurs.nl of neem contact op met Wilko Lenoir.

L ENOIR O PLEIDINGEN
St. Antoniusplein 21
6031ED Nederweert

wilko@lenoiropleidingen.nl

Telefoon 06 1101 5053

www.allesvoorrijinstructeurs.nl

wilko@lenoiropleidingen.nl
www.allesvoorrijinstructeurs.nl

