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Brochuretekst
Motorrijbewijs
Met Stip Teksten schreef in 

opdracht van Verkeersschool 

Oosterpoort teksten voor  

diverse brochures,  

waaronder deze brochure  

over het motorrijbewijs.

U kunt de gehele brochure 

lezen op de vervolgpagina(’s).
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Motorrijles bij Verkeersschool Oosterpoort
Verover de weg op twee wielen!

Heb je altijd al gedroomd van verre 
motortochten? Vind je dat je inmiddels lang 
genoeg in de file hebt gestaan? Of wil je 
elke dag een vakantiegevoel hebben als je 
naar je werk rijdt? Schrijf je dan nu in voor 
een motorrijopleiding van Verkeersschool 
Oosterpoort. In deze brochure lees je wat de 
mogelijkheden zijn en waarom Verkeersschool 
Oosterpoort een goede keuze is. Twijfel je 
nog, meld je dan vrijblijvend aan voor Try the 
Bike!

Waarom Verkeersschool Oosterpoort?
Verkeersschool Oosterpoort is één van de grootste 
motorrijscholen van Nederland, met een hoog 
slagingspercentage. Je krijgt les van échte motorinstructeurs. 
We hebben een eigen afgesloten oefenbaan waar je veilig alle 
verplichte examenonderdelen kunt oefenen. Bij ons kun je al 
in drie dagen de motor volledig de baas worden. 

Voor wie?
Iedereen kan bij ons de motorrijopleiding volgen, zelfs als je nog niet in het bezit bent van rijbewijs B. Alleen bij 
Verkeersschool Oosterpoort kun je zonder theoriecertificaat of autorijbewijs al beginnen met je praktijklessen! Dat komt 
doordat onze eerste lessen plaatsvinden op een oefenbaan en niet op de openbare weg. Voor het examen heb je wel een 
theoriecertificaat of autorijbewijs nodig.

Inhoud
 De motorrijopleiding bestaat uit drie onderdelen 
en drie examens.

1 Theorie
   De theorie leer je zelf met E-learning van 

Verkeersschool Oosterpoort. Je ontvangt ook  
een leerboek. Het theorie-examen reserveren  
wij voor je. 

2 Voertuigbeheersing
   De lessen voertuigbeheersing vinden plaats 

op ons oefencentrum in Assen. Een veilige en 
afgesloten oefenbaan ter grootte van twee 
voetbalvelden. Spelenderwijs leer je alle verplichte 
examenoefeningen uitvoeren. De lessen beslaan korte 
dagdelen van drie uur. Gemiddeld heb je twee tot 
vier dagdelen nodig. 

3 Verkeersdeelneming
   De rijlessen in het verkeer volg je individueel of in 

duo’s. Onze motorspecialisten begeleiden de lessen 
bij voorkeur op de motor. Zo kunnen ze het beste met 
jou in contact blijven. 
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Motorrrijles, per uur 39,-
E

Wil je eerst kijken of Verkeersschool 
Oosterpoort bij je past? Of twijfel je of 
zo’n motor wel iets voor jou is? Schrijf 
je dan in voor Try the Bike. Je volgt 
dan vrijblijvend de eerste drie uur van 
ons lesprogramma, op onze veilige en 
afgesloten trainingsbaan in Assen. 

Motorervaring is niet vereist en je kunt gratis 
gebruikmaken van onze motorkleding (helm en 
motorpak). Neem wel zelf handschoenen en stevige 
schoenen mee, voor je eigen veiligheid. Try the Bike 
duurt maar liefst drie uur en kost slechts € 60,-. 

Try the
BIKE
60,-E

Lesmogelijkheden en kosten
 
 De Losse lessen
Motorrijles kost 39 euro per uur. Je kunt ook een  
dagdeel (3 uur) les krijgen.

 
Voordeelpakket
 Ons Voordeelpakket is een zeer gunstig geprijsde 
basisopleiding. Nog een voordeel: je weet zeker dat 
je geen onverwachte kosten krijgt. Alles is namelijk 
inbegrepen. Niet alleen 15 praktijklessen, maar ook je 
theorie- en beide praktijkexamens!
Alles is namelijk inbegrepen:
  Theorie
E-learning pakket inclusief leerboek 
Theorie examen  
Wij reserveren je examen.

   Praktijk
15 uur praktijkles 
Examen voertuigbeheersing 
Examen verkeersdeelneming

Belangrijk om te weten: de meeste leerlingen boeken 
een aantal lessen extra. Deze lessen kosten € 39,-  
per uur.

 3-daagse motorrijopleiding
 Bij Verkeersschool Oosterpoort kun je in 3 dagen je 
motorrijbewijs halen. Ruim 80% slaagt in één keer! Met 
het speciale E-learning pakket doe je zo snel als het kan 
theorie-examen. Intussen kun je al de eerste praktijkdag 
boeken voor je lessen en het examen voertuigbeheersing. 
Ben je geslaagd voor dit eerste examen, dan gaan 
we twee dagen verkeersdeelneming en aansluitend 
het examen plannen. Na drie praktijkdagen heb je je 
motorrijbewijs! De driedaagse opleiding is speciaal voor 
leerlingen die ‘net dat extra gevoel’ voor motorrijden 
hebben. Of dat zo is komen we aan de weet tijdens 
Try the Bike. Op basis van deze les 
krijg je een vrijblijvend lesadvies. 
De kosten voor de driedaagse 
motoropleiding bedragen slechts 
€ 1175,- Indien je startniveau 
onvoldoende is kun je in overleg ook 
een aantal voorlessen volgen.

3-daagsemotoropleiding
1175,-E

Voordeelpakket motor, 975,-
E
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Verkeersschool Oosterpoort BV

Protonstraat 5-1
9743 AL Groningen
Tel. 050 - 31 31 330
Tel. 0900 - 33 44 555

www.oosterpoort.nl
info@oosterpoort.nl

Openingstijden kantoor

Ma - Do  8.30 - 17.30
Vrijdag  8.30 - 16.30
Zaterdag 8.30 - 15.30

 1. Fulltime motorinstructeurs
 2. De grootste motorrijschool van Noord Nederland
 3. Veilig lessen op eigen oefencentrum
 4. Lessen én examen doen vanaf de rijschool
 5. De meeste leerlingen slagen in één keer
 6. Keuze uit diverse motoren
 7. Gratis gebruik van motorkleding
 8. Driedaagse opleidingen
 9. Voordelige aanbiedingen
 10. Tot slot: Je kunt snel beginnen!

 

10 redenen om voor 
Oosterpoort te kiezen:
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