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Instructeurs-
opleiding

Welkom bij Van Buuren Opleidingen, dé opleider voor

rijinstructeurs in Midden en Noord Nederland. In deze gids 

vindt u een overzicht van de opleidingen die wij aanbieden.

VanBuuren.nl

Van A tot D (E)
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Van Buuren Opleidingen. De juiste keuze.

Rijinstructeur Auto B

Rijinstructeur Auto B - Financieel plan

Rijinstructeur Motor A

Rijinstructeur Vrachtauto C

Rijinstructeur Touringcar D

Rijinstructeur Trekker T

Rijinstructeur Aanhangwagen E

Bijscholing, een noodzakelijk goed!
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Van Buuren Instructeursopleiding 
Inhoudsopgave

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Midden in de praktijk
   Professionele begeleiding
   Meer dan 55 jaar onderweg
   Kijk op VanBuuren.nl

     of bel 088 - 700 1400

Van Buuren Opleidingen
De juiste keuze

DA’S MOOI!
− Gratis intake

− Tot 24 termijnbetalingen mogelijk

− Direct beginnen

− Extra examentrainingen

− Natuurlijk kunt u bij Van Buuren Opleidingen ook heel eenvoudig via

     iDeal betalen!

ERVAREN DOCENTEN
Al onze opleidingen worden verzorgd door één van onze 80 toegewijde 

instructeurs en docenten die hun jarenlange ervaring met u delen. Daar-

door sluiten onze opleidingen naadloos aan op de praktijk.

GROOTSTE RIJSCHOOL
Van Buuren is één van de grootste rijscholen in Nederland. In deze setting 

pakt u de kneepjes van het vak veel sneller op. 
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EXAMENS DICHT BIJ HUIS
Vanwege onze centrale ligging op steenworp afstand van het examen-instituut IBKI in Zwolle 

lest u midden in het examengebied. Dat is in uw voordeel!

KWALITEIT GEWAARBORGD!
Om onze kwaliteit te waarborgen en constant aan te sluiten bij de meest recente wetgeving, zijn 

wij aangesloten bij de Landelijke Belangenvereniging voor Verkeersopleidingsinstituten (LBVI). 

Kijk op www.lbvi.nl voor meer informatie. Daarnaast zijn wij CRKBO geaccrediteerd.

VOLG UW OPLEIDING VIA E-PORTAL
Via de e-portal van Van Buuren Opleidingen heeft u op elk gewenst moment toegang tot uw 

opleidingsplanning, voortgang en facturen.

Natuurlijk kunt u bij Van Buuren Opleidingen heel eenvoudig via iDeal betalen.

VRAGEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
In deze brochure kunnen wij niet al uw vragen beantwoorden. Daarom nodigen wij u uit op ons 

opleidingscentrum. Daar kunt u vrijblijvend en kosteloos een intake volgen en al uw vragen 

stellen tijdens een persoonlijk onderhoud met één van onze docenten. Zij kunnen u alles ver-

tellen over de lessen, de stagegarantie, lesmaterialen, examens en de financiën. Bel daarom 

tijdens kantoortijden of mail naar:

 088 - 700 1400
 info@vanbuuren.nl
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   Opleiding midden in de praktijk

   Stagegarantie

   Professionele begeleiding

U hebt wat met mensen. Met vrijheid. Met kennis overdragen. En u beschikt over 
prima contactuele eigenschappen. Dan bent u geknipt voor het boeiende en 
afwisselende vak van rijinstructeur!

KIES VOOR DE PRAKTIJK
Kiest u voor Van Buuren Opleidingen, dan kiest u de meest praktijkgerichte opleider die er in 

Midden- en Noord-Nederland te vinden is. U volgt uw lessen namelijk midden in onze eigen 

verkeersschool! Zo maakt u veel sneller de vertaalslag vanuit de theorie. Bent u benieuwd naar 

hoe het er in het echt aan toegaat, dan kunt u altijd meerijden met van onze 80 vaste rij-

instructeurs.

KIES VOOR STAGEGARANTIE
Tijdens de opleiding dient u 40 uur stage af te leggen. Het vinden van een stage-plaats blijkt in de 

praktijk niet eenvoudig te zijn. Daarom bieden wij stagegarantie met 4 extra oefenlessen aan ter 

voorbereiding op het examen.

KIES VOOR PROFESSIONALITEIT
Een opleiding tot rijinstructeur duurt ongeveer 6 tot 9 maanden. Tijdens de opleiding ontvangt 

u professionele 1-op-1-begeleiding van onze docenten wat u zal helpen de opleiding sneller af 

te ronden.

UW VOORDELEN OP EEN RIJ
 − Betaling in 24 termijnen

 − Stagegarantie met extra oefenlessen

 − Opleiding midden in de praktijk

 − Hoge slagingspercentages

 − Professionele begeleiding

Rijinstructeur
Auto B

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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OPLEIDINGSINHOUD
De opleiding bestaat uit 3 fases.

Fase 1

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. 

Dit wordt getoetst in een theorie- en praktijkexamen:

 − Theorie van de rijtaak (1a): 60 vragen per computer

 − Voertuigbeheersing (1b): praktijkrit (zelf rijden) van 75 min

Fase 2 

De didactische voorwaarden staan in deze fase centraal. Hoe geeft u een rijles, hoe brengt u 

kennis over? U legt twee examens af:

 − Lesvoorbereiding (2a) 60 vragen per computer

 − Lesuitvoering en evaluatie (2b) 60 vragen per computer

Fase 3 

De stage bestaat uit 40 uur stagerijles en een afrondend examen praktijkrijles geven.

EXTRA’S
Wij vinden individuele begeleiding erg belangrijk. Daarom ontvangt u bij ons 12 uur examen-

training en 4 uur oefenlessen.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De gehele opleiding kost €4.990,-. Wilt u ook de stage bij ons afleggen dan betaalt u €950,- extra. Wij 

bieden u de mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar bij het intakegesprek.

WANNEER BEGINNEN?
U kunt meerdere momenten per jaar instromen, bel ons nu voor een gratis en vrijblijvende 

intake: 088-700 1400.

DE VOORWAARDEN
 − U bent in bezit van rijbewijs B

 − U bent minimaal 18 jaar

 − Diploma opleiding minimaal MAVO/VMBO/VBO of IBKI certificaat Geschiktheidstoets.

 − U dient in het bezit te zijn van een geldige VOG voordat u met de stage begint

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Tot 24 termijnen mogelijk

   Automatisch of via iDeal

   Altijd financieel overzicht

Een opleiding volgen doet u niet zomaar; het is een kostbare zaak. 
Daarom stellen wij met u een financieel plan samen, zodat u weet 
waar u (financieel) aan toe bent. Deze brochure informeert u over 
de mogelijkheden.

DE KOSTEN VAN UW OPLEIDING
De opleiding kost in totaal €4.990,- inclusief 1e examens, lesmaterialen, 

theorielessen, praktijklessen deel 1B excl. 21% btw. U kunt er voor kiezen om 

ook de stage bij ons te volgen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

UW BETALING
Standaard zullen wij openstaande bedragen automatisch incasseren. 

Wanneer u dat wenst kunt u (extra) betalingen online verrichten via iDeal.

UW OVERZICHT
Via het E-portal van Van Buuren Opleidingen heeft u op elk gewenst moment 

toegang tot uw administratie en facturen. Zo komt u nooit voor verrassingen 

te staan.

GEMAK
Wij nemen zoveel mogelijk het administratieve proces uit handen. Bij de in-

schrijving zullen wij alle benodigde formulieren zorgvuldig met u doornemen 

en invullen. Dan heeft u daar tijdens de opleiding geen omkijken meer naar.

*1: Termijnen per maand te voldoen na aanvang van de opleiding.

*2: Dit is incl. €50,00 administratiekosten.

*3: U leent zonder BKR toets. U betaalt 10% leenvergoeding.

U mag de termijnen eerder aflossen zonder bijkomende kosten. De prijzen 

zijn inclusief alle 1e examens, lesmaterialen, theorielessen, praktijklessen 

deel 1B en exclusief 21% btw Let op! Vanwege onze accreditatie door het 

CRKBO betalen particulieren en niet-btw-plichtige instellingen geen btw!

Financieel plan
Rijinstructeur Auto B

Betaling ineens voor de start van de 

cursus

Opleiding

Korting

Totaal

optioneel: stage

Betaling in 11 termijnen

1e betaling bij inschrijving

2e betaling bij aanvang

Daarna 9 termijnen*1 van

Totaal

optioneel: stage 

(de optionele bedragen komen per 

maand bovenop de 9 maandelijkse 

termijnen)

Betaling in 24 termijnen

1e betaling bij inschrijving

2e betaling bij aanvang

Daarna 22 termijnen*1 van

Totaal

optioneel: stage

(de optionele bedragen komen per 

maand bovenop de 22 maandelijkse 

termijnen).

4.990,00

215,00

4.775,00

950,00

11,75%

11,75%

8,5%

5.040,00

105,50

11,5%

11,5%

3,5 %

5.490,00

43,50

*2

*3

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Stagegarantie

   Lessen in de praktijk

   Professionele begeleiding

Motorbeheersing, rijplezier en veiligheid: de kernwoorden
voor onze opleiding tot motorinstructeur.

OPLEIDINGSINHOUD
De opleiding bestaat uit 2 fases; u ontvangt namelijk vrijstelling voor fase 2.

Fase 1 

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen. Pas na het behalen van fase 1 kunt u starten met fase 3.

 − Theorie van de rijtaak (1a): 25 vragen per computer

 − Voertuigbeheersing (1b): praktijkrit (zelf rijden) 75 min.

 − Bijzondere verrichtingen

Fase 3 

De stage bestaat uit 20 uur stagerijles en een examen praktijkrijles geven.

EXTRA’S
Wij vinden een gedegen voorbereiding op de stage en de examens erg belangrijk. Neemt u bij 

ons het stagepakket af, dan ontvangt u extra examentraining.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De gehele opleiding kost €2.750,-. Wilt u ook de stage bij ons afleggen dan betaalt u €450,- 

extra. Wij bieden u de mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar 

bij het intakegesprek!

WANNEER BEGINNEN?
De opleiding wordt op aanvraag en in overleg gepland. Bel ons nu voor een gratis en vrijblijvende 

intake: 088-700 1400.

DE VOORWAARDEN
 − U bent in bezit van rijbewijs A en B

 − Geldig instructiecertificaat Auto (B)

 − U dient in het bezit te zijn van een geldige VOG voordat u met de stage begint

Rijinstructeur
Motor A

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Grote vraag i.v.m. nascholing

   Flexibele inzetbaarheid

   Stagegarantie

Het échte werk! Laadstations, smalle straatjes, rotondes, het zijn dé situaties 
waar u als vrachtwageninstructeur al uw vaardigheden moet aanwenden om 
leerlingen vakkundig te begeleiden en op te leiden voor het C rijbewijs.

OPLEIDINGSINHOUD
De opleiding bestaat uit 2 fases.

Fase 1 

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen:

 − Theorie van de rijtaak (1a): 25 vragen per computer

 − Voertuigbeheersing (1b): praktijkrit (zelf rijden) 75 min

Fase 2 

De stage bestaat uit 20 uur stagerijles en een afrondend examen praktijkrijles geven.

EXTRA’S
Wij vinden een gedegen voorbereiding op de stage en de examens erg belangrijk. Neemt u bij 

ons het stagepakket af, dan ontvangt u extra examentraining.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De gehele opleiding kost €2.550,-. Wilt u ook de stage bij ons afleggen dan betaalt u €450,-

extra. Wij bieden u de mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar 

bij het intakegesprek.

WANNEER BEGINNEN?
De opleiding wordt op aanvraag en in overleg gepland. Bel ons nu voor een gratis en 

vrijblijvende intake: 088-700 1400.

DE VOORWAARDEN
 − U bent in bezit van rijbewijs C

 − Geldig instructiecertificaat Auto (B)

 − U dient in het bezit te zijn van een geldige VOG voordat u met de stage begint

Rijinstructeur
Vrachtauto C

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Grote vraag i.v.m. nascholing

   Stagegarantie

   Examentrainingen

Rijden met de touringcar is voor velen een droom! Laat deze droom uitkomen! 
Personen vervoeren is vakwerk. Als rijinstructeur D kent u de kneepjes van het vak en 
kunt u de kandidaten vakkundig klaarstomen voor een baan als touringcarchauffeur.

OPLEIDINGSINHOUD
De opleiding bestaat uit 2 fases.

Fase 1 

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen:

 − Theorie van de rijtaak (1a): 25 vragen per computer

 − Voertuigbeheersing (1b): praktijkrit (zelf rijden) 75 min

Fase 2 

De stage bestaat uit 20 uur stagerijles en een afrondend examen praktijkrijles geven.

EXTRA’S
Wij vinden een gedegen voorbereiding op de stage en de examens erg belangrijk. Neemt u bij 

ons het stagepakket af, dan ontvangt u extra examentraining.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De gehele opleiding kost €2.650,-. Wilt u ook de stage bij ons afleggen dan betaalt u €450,-

extra. Wij bieden u de mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar 

bij het intakegesprek.

WANNEER BEGINNEN?
De opleiding wordt op aanvraag en in overleg gepland. Bel ons nu voor een gratis en 

vrijblijvende intake: 088-700 1400.

DE VOORWAARDEN
 − U bent in bezit van rijbewijs D

 − Geldig instructiecertificaat Auto (B)

 − U dient in het bezit te zijn van een geldige VOG voordat u met de stage begint

Rijinstructeur
Touringcar D

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400



12

  Lessen in de praktijk

  Stagegarantie

  Examentrainingen

Als trekkerinstructeur kunt u uw enthousiasme over trekkers en het trekkerrijden 
overbrengen en delen met de jongens en meiden die het trekkerrijbewijs gaan 
behalen. In deze praktijkgerichte opleiding staat professionaliteit en 
persoonlijke aandacht centraal.

OPLEIDINGSINHOUD
Er zijn verschillende opties mogelijk die op u van toepassing kunnen zijn:

Optie 1
Als u geen instructiebewijs heeft van een andere categorie,  dan zult u aan de volgende

toelatingseisen moeten kunnen voldoen: 

− U bent in het bezit van rijbewijs B

− Diploma vooropleiding minimaal Mavo / VMBO

− Of overgangsbewijs klas 3 - 4 HAVO/VWO

− Of bij geen diploma: een geldig IBKI certifi caat Geschiktheidstoets

De opleiding bestaat uit 3 fases;

Fase 1

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen:

− Theorie van de rijtaak (1a) computerexamen 90 min. / 60 vragen

− Voertuigbeheersing (1b) praktijkrit (zelf rijden) 75 min.

Fase 2

De didactische voorwaarden staan in deze fase centraal. Hoe geeft u een rijles, hoe brengt u 

kennis over? U legt twee examens af:

− Lesvoorbereiding (2a) computerexamen 90 min. / 60 meerkeuzevragen

− Lesuitvoering en evaluatie (2b) computerexamen 90 min. / 60 meerkeuzevragen

Fase 3

De stage bestaat uit 25 uur rijles geven waarvan 15 uur op een oefenterrein aan een CBR 

leerling en 10 uur op de weg aan uw stagementor. Hierna volgt een afrondend examen 

praktijkrijles geven (tussen 50 en 80 min).

Rijinstructeur
Trekker T

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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Optie 2
Als u al een geldig instructeursbewijs categorie B heeft dan is onderstaande 

opleiding op u van toepassing.

De opleiding bestaat uit 2 fases; u ontvangt vrijstelling voor fase 2.

Fase 1

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. 

Dit wordt getoetst in een theorie- en praktijkexamen:

− Theorie van de rijtaak (1a) computerexamen 90 min. / 60 vragen

− Voertuigbeheersing (1b) praktijkrit (zelf rijden) 75 min.

Fase 3

De stage bestaat uit 25 uur rijles geven waarvan 15 uur op een oefenterrein 

aan een CBR leerling en 10 uur op de weg aan uw stagementor. Hierna volgt 

een afrondend examen praktijkrijles geven (tussen 50 en 80 min).

Optie 3
Als u al een geldig instructeursbewijs categorie B/C/E heeft dan is onderstaande opleiding op u 

van toepassing.

De opleiding bestaat uit 1 fase; u ontvangt vrijstelling voor fase 2 en 3.

Fase 1

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen:

− Theorie van de rijtaak (1a) computerexamen 90 min. / 60 vragen

− Voertuigbeheersing (1b) praktijkrit (zelf rijden) 75 min.

EXTRA’S
Wij vinden een gedegen voorbereiding op de stage en de examens erg belangrijk. Neemt u bij 

ons het stagepakket af, dan ontvangt u extra examentraining.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Voor optie 1 zijn de kosten €4.990,- exclusief stage en €5.940,- inclusief stage. Voor optie 2 

betaalt u €3.000,- zonder stage en €3.950,- inclusief stage. De rest kan zo blijven. Bij optie 3 

hoeft er geen stage gelopen te worden; de kosten voor de opleiding zijn €1.940,-. Wij bieden u de 

mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar bij het intakegesprek.

WANNEER BEGINNEN?
De opleiding wordt op aanvraag en in overleg gepland. Bel ons nu voor een gratis en 

vrijblijvende intake: 088-700 1400.

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Grote vraag i.v.m. nascholing

   Flexibele inzetbaarheid

   Examentrainingen

Het rijden met een aanhanger is een vak apart. Met een combinatie 
nauwe bochten nemen, achteruit manoeuvreren, veel chauffeurs hebben er 
moeite mee. Voor u een mooie gelegenheid om uw horizon te verbreden.

OPLEIDINGSINHOUD
De opleiding bestaat uit 1 fase.

Fase 1 

In deze fase wordt u alles bijgebracht over competente verkeersdeelname. Dit wordt getoetst in 

een theorie- en praktijkexamen:

 − Theorie van de rijtaak (1a): 25 vragen per computer

 − Voertuigbeheersing (1b): praktijkrit (zelf rijden) 75 min

EXTRA’S
Wij vinden een gedegen voorbereiding op de examens erg belangrijk. Daarom ontvangt u bij 

ons extra examentraining.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De gehele opleiding kost €1.850,- voor categorie BE en €2.150,- voor categorie CE of DE. Wij bieden 

u de mogelijkheid om in maximaal 24 termijnen te betalen. Informeer ernaar bij het intakegesprek.

WANNEER BEGINNEN?
De opleiding wordt op aanvraag en in overleg gepland. Bel ons nu voor een gratis en 

vrijblijvende intake: 088-700 1400.

DE VOORWAARDEN
 − U bent in bezit van rijbewijs BE, CE of DE

 − Geldig instructiecertificaat Auto (B) en voor CE en DE ook het certificaat C of D

Rijinstructeur
Aanhangwagen E

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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   Verbreed uw vakbekwaamheid

   WRM Bijscholing: Altijd up-to-date

   Keuze uit een ruim aanbod

Vanaf 1 april 2020 is de nieuwe WRM van kracht gegaan en hierin zijn een aan-
tal belangrijke zaken gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor alle categorieën. 
Wat betekent dat voor u?

THEORIE EN PRAKTIJK
Indien u uw instructiebevoegdheid wilt behouden dient u drie maal per vijf jaar theoretische bijscholing 

te volgen. U bent vrij in de keuze van twee onderwerpen en 1 onderwerp is vastgesteld. Dit betreft het 

RVV: Reglement verkeerstekens en verkeersregels. U wordt bijgeschoold in de voor u interessante en 

actuele onderwerpen. Daarnaast zal het IBKI u via de praktijkbegeleiding toetsen op uw competenties.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De kosten bedragen slechts €125,- per dag (2 dagdelen).

ONS CURSUSAANBOD
Het IBKI heeft Van Buuren Opleidingen gecertifi ceerd om bijscholingscursussen te verzorgen. 

Op dit moment bieden wij o.a. aan:
(08) Stagementor ( 4 dagdelen)
(20) Faalangst ( 2 dagdelen)
(25) Het lesgeven aan 16- en 17 jarigen (2 dagdelen)
(26) Coaching en feedback geven (2 dagdelen)
(27) De rijprocedure in de praktijk ( 2 dagdelen)
(28) Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)
(30) Autisme en AD(H)D tijdens de rijles
(44) Eerste Hulp bij Instructieongevallen (2 dagdelen)
(45) ADAS voor rijinstructeurs (2 dagdelen)

(59) Hoe te handelen als een voorrangsvoertuig u nadert (2 dagdelen)

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Om het beroep als rijinstructeur te kunnen blijven uitoefenen, moet u voor het verlengen van uw WRM 

pas een geldige VOG kunnen overleggen aan het IBKI. Het aanvragen van een VOG gaat via de gemeen-

te of via het IBKI. De VOG mag op de datum dat uw pas verloopt, niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bijscholing
Een noodzakelijk goed!

Meer informatie of inschrijven?

www.vanbuuren.nl of bel 088 - 700 1400
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Instructeursopleidingen Zwolle
Marsweg 3
8013 PD Zwolle
 088 - 700 1400
 info@vanbuuren.nl

Instructeursopleidingen Ermelo
Mariënhoef 11
3851 ST Ermelo
 088 - 700 1400
 info@vanbuuren.nl

Instructeursopleidingen Lelystad 
Merwede 6
8226 NA Lelystad
 088 - 700 1400
 info@vanbuuren.nl

Volg ons op:


