Spoorstraat 3
8121CK Olst
Tel: 0570 562891
info@verkeersschoolvandam.nl
www.verkeersschoolvandam.nl
Jij hebt vanaf nu dé kans om eerder je rijbewijs te halen! Door 2toDrive kun je nu al eerder beginnen met
rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag dat jij 17 bent geworden kan je rijexamen doen.
Ben je geslaagd? Dan mag je tot je 18de verjaardag alleen de weg op onder begeleiding van de door jou zelf
gekozen coach(es). Je hoeft dus niet meer tot je 18de te wachten voordat je eindelijk met rijlessen mag
beginnen, hoe cool is dat?
Wat is 2toDrive?
2toDrive is een experiment waarbij je onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en
beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders.
2toDrive zorgt ervoor dat je gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring
kunt opdoen.
Waarom rijden onder begeleiding?
Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van
alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Terwijl de groep beginnende bestuurders maar een klein deel
uitmaakt van alle weggebruikers. De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt
ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. Bovendien heeft het in Duitsland geleid
tot minder boetes en ongevallen onder jongeren.
Hoe werkt het?
Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je
theorie-examen. Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen.
Als je 17 jaar bent geworden mag je rijexamen doen.
Heb je je rijbewijs gehaald? Dan kun je tot je 18de in de auto rijden samen met je coach.
Vanaf je 18e mag je zonder meer zelfstandig de weg op.
Wat doet Verkeersschool Van Dam met 2toDrive?
De vormen van rijopleiding (Compact, Standaard, e.d.) die wij bieden
zijn prima toepasbaar op 2toDrive. Zie de verdere informatie daarover op
onze website www.verkeersschoolvandam.nl.
Bel of mail ons, dan kunnen we samen met jou en je ouders
het beste opleidingsplan samenstellen.
Nadere informatie omtrent 2toDrive
De overheid heeft een speciale website, www.2toDrive.nl , ingericht die alle vragen omtrent begeleid
rijden beantwoord. Ook kun je via deze site je coaches opgeven. Mocht je toch nog vragen hebben, bel dan
onze verkeersschool: 0570-562891
Maar we doen nog meer:
Voor de beoogde coaches hebben we regelmatig een gratis informatieavond zodat ze kennis kunnen
maken met wat jij geleerd hebt in je moderne rijopleiding en hoe zij daar als jouw coach op kunnen
inspelen.
Ook zijn er natuurlijk wel een aantal do’s en dont’s voor coaches om rekening mee te houden.

