
 

 

 
 
   
 

Informatieblad rijopleiding: 
Compacte Maatwerk Rijopleiding Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Naast de traditionele, standaard, vorm van rijles, waarbij één of hooguit twee keer per week een uur wordt gereden 
en pas later duidelijk wordt hoelang de rijopleiding duurt en wanneer theorie- en praktijkexamen wordt gedaan, 
biedt Verkeersschool Van Dam de mogelijkheid om de rijopleiding te comprimeren tot een kortere periode. Daarbij 
is dan vooraf duidelijk hoeveel rijlessen genoten gaan worden, wanneer ze gegeven worden, wanneer theorie-
examen, eventuele tussentijdse toets en praktijkexamen plaats zullen vinden en wat de totale kosten zullen zijn. De 
gehele rijopleiding wordt dus grotendeels vooraf gepland en aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de 
leerling. Deze rijopleiding kan zich dus afspelen in 2 à 3 weken, maar ook bijvoorbeeld in 6 of 12 weken. 
 

Verkeersschool Van Dam noemt deze snelle en duidelijke rijopleiding de  
“Compacte Maatwerk Rijopleiding”. 

 
DE EERSTE RIJLES: 
 
Bij deze rijopleiding wordt over het algemeen gewerkt met grotere lesblokken van (bijvoorbeeld) twee uur en een 
hogere lesfrequentie, waarbij de leerling in korte tijd veel lesstof te verwerken krijgt. Daarom wordt als de leerling 
start met een compacte rijopleiding tijdens de eerste rijles allereerst een intest gedaan. Tijdens deze praktische test 
wordt een inschatting gemaakt van de tijd die de leerling nodig zal hebben om te leren autorijden en welke lesvorm 
en instructiemethode voor hem het beste en snelste resultaat zal opleveren. Aan de hand daarvan zal de 
instructeur een advies geven over het te verwachten totaal aantal benodigde lesuren. De Compacte Maatwerk 
Rijopleiding bestaat uit een vast lespakket waarin opgenomen zijn de eerste 20 lesuren, een Praktijk-Begeleidings-
Boek en het CBR-Praktijkexamen. Op een adviesformulier worden dan ook alle overige benodigde administratieve 
gegevens en afspraken vastgelegd.  
 
DE COMPACTE MAATWERK RIJOPLEIDING ZELF:  
 
Zo spoedig mogelijk na de eerste les/intest en de beslissing van de leerling om de rijopleiding als voorgesteld te 
gaan volgen, ontvangt de leerling een bevestiging van de al tijdens de intest gemaakte mondelinge afspraken, 
vastgelegd in een lesovereenkomst en vergezeld van een lesplanning, factuur, BOVAG-garantiecertificaat e.d. 
 
Na ongeveer 15 lesuren volgt een tussentijdse evaluatie. We stellen dan samen met de leerling vast of het 
verloop van de opleiding nog steeds klopt met de aanvankelijk verwachting. Zonodig kan het aantal benodigde 
lesuren dan nog bijgesteld worden. Ook kan dan gekozen worden voor een eventuele TussenTijdse Toets, zal het 
verloop van de theoretische opleiding beoordeeld worden en kunnen examens gepland worden. 
 
Omdat de meeste leerlingen er voor kiezen hun theorie-opleiding op zeer uiteenlopende wijze te volgen, hebben wij 
de theorie-opleiding niet opgenomen in de Compacte Maatwerk Rijopleiding zelf. Alle mogelijkheden worden 
besproken in het Informatieblad Theorieopleiding Auto. Natuurlijk is het voor het goede verloop van de 
praktijkopleiding nuttig bij aanvang daarvan ook al met de theorieopleiding te starten. We vinden en merken nog 
steeds dat klassikale theorielessen onontbeerlijk zijn voor veel van onze leerlingen: daarom zijn de theorielessen op 
dinsdagavond voor onze eigen leerlingen gratis!  
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Naast de unieke compact-formule die Verkeersschool Van Dam hanteert ten aanzien van de organisatie van de 
autorijopleiding, biedt het volgen van de Compacte Maatwerk Rijopleiding nog de volgende voordelen: 

 
• Door te werken met grotere lesblokken kan aan bepaalde instructieonderdelen die daarom vragen meer en 

op andere wijze aandacht besteed worden dan in een traditionele opleiding, waar men binnen een uur “uit” 
en “thuis” moet zijn. Goed gedoseerd verloopt zo’n lesblok erg efficiënt en treedt minder tijdverlies op! 
  

• Onze praktische rijopleidingen verlopen gestructureerd volgens een vaste lesmethodiek die in logische 
stappen is opgebouwd. De instructeur houdt voor de leerling nauwgezet een instructie-vorderingskaart bij 
waarop afspraken, vorderingen en resultaten bijgehouden worden. De leerling weet dus altijd waar hij aan 
toe is en hoe het staat met zijn vorderingen t.a.v. het te doorlopen, in stappen opgebouwde, lesprogramma. 
Dit lesprogramma staat uitgebreid omschreven in het Praktijk Begeleidings Boek dat de leerling uitgereikt 
krijgt. Met behulp van dit boek kan hij zich voorbereiden op de eerstvolgende rijles of iets nog eens 
naslaan. 
 
Ook behoort het afleggen van een TussenTijdse Toets bij het CBR tot de mogelijkheden.  
Een TTT kan het aantal benodigde lesuren verminderen en verhoogt de slaagkans aanzienlijk.       
Kijk voor verdere informatie op www.cbr.nl of op het informatieblad “Extra Kwaliteitsopties”. 
 

• De praktijklessen worden individueel gegeven, bij jouw voorkeur door een vaste instructeur en in een vaste 
lesauto. Verkeersschool Van Dam combineert ook bij de autokeuze kwaliteit en rijplezier en lest in Seats 
Ibiza Ecomotive 1.2 TDI. 
 

• De Compacte Maatwerk Rijopleiding speelt zich af in de CBR-examenkringen Deventer of Zwolle. Behalve 
in de eigen examenkring komt de leerling ook in andere verkeersomgevingen om zodoende een bredere 
ervaring op te doen 
 

• Verkeersschool Van Dam verzorgt wekelijks op dinsdagavond een gratis theoriecursus die aansluit op de 
lesmethodiek van de praktijklessen. Zie voor meer informatie het informatieblad “theorieopleiding auto”. 

 
• Verkeersschool Van Dam is aangesloten bij de BOVAG en is door deze ondernemersorganisatie 

onderscheiden met het maximale aantal kwaliteits-sterren. Dit garandeert de leerling dat er kwaliteit 
geleverd wordt. Het percentage leerlingen dat het eerste CBR-praktijkexamen succesvol aflegt ligt bij ons al 
jaren rond de 75% (landelijk is dit gemiddelde nog geen 50% !). 

 
De Compacte Maatwerk Rijopleiding kost voor 20 lesuren + Praktijkboek + Praktijkexamen: € 1200,-. Dit betekent 
ten opzichte van een standaardopleiding met dezelfde inhoud een korting van € 50,- 
Het vaste lespakket ad € 1200,- wordt aan het begin van de opleiding gefactureerd, losse aanvullende 
lessen daarna kosten € 50,- per uur, een eventuele TussenTijdse Toets € 190,- 
Uw consumentenbelang wordt beschermd door het BOVAG-garantiecertificaat.  
 
Bel voor meer informatie of een intest-afspraak met 0570-562891, 06-55306449 of kijk op onze 
website:www.verkeersschoolvandam.nl  

 
 
 
 
 


