
 

 

 
 
Informatieblad  

Standaard Rijopleiding Auto 
De Standaard Rijopleiding ziet er als volgt uit. Wekelijks les je 1 of 2 keer een uur. Als jij en je instructeur 
vinden dat je vorderingen dat rechtvaardigen, wordt een praktijkexamen bij het CBR gereserveerd.  De 
duur van deze opleiding wordt dus bepaald door je vorderingen en je lesfrequentie. Je instructeur houdt 
op je instructiekaart nauwgezet je vorderingen bij en bespreekt die iedere les met je. Met behulp van het 
praktijkbegeleidingsboek van Taal van de Weg kun je je voorbereiden op je lessen of iets nog eens 
naslaan. Je kunt zelf kiezen voor het wel of niet opnemen in je opleiding van een TussenTijdse Toets.  

Natuurlijk is het belangrijk tijdig in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat B! 

• 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, een auto met laag brandstofverbruik en minimale emissiewaardes. Groen dus! 

• Tijdens de eerste rijles zal je instructeur in een opleidingsadvies aangeven hoeveel lesuren hij denkt nodig 
te hebben voor een volledige rijopleiding die je met een goede slaagkans naar het CBR brengt. Na 
ongeveer 15 lesuren volgt dan ook nog een evaluatie om te bezien of dit advies bijgesteld moet worden. 

• Verkeersschool Van Dam biedt een gratis theoriecursus aan die aansluit op de lesmethodiek van de 
praktijklessen. Ook kun je je de theorie eigen maken door zelfstudie met behulp van Internet-Theorie of 
boeken en oefen-CDroms. Zie voor meer informatie het informatieblad “Theorieopleiding Auto”. 

• De Standaard Rijopleiding kan worden aangevuld met een TussenTijdse Toets (TTT) van het CBR.  Een 
perfecte examenvoorbereiding die zeker bijdraagt aan een optimaal examenresultaat. Kijk voor verdere 
informatie over de TTT op www.cbr.nl of op het informatieblad “Extra Kwaliteitsopties”. 

• Verkeersschool Van Dam is aangesloten bij de BOVAG en is door deze ondernemersorganisatie 
onderscheiden met het maximale aantal kwaliteits-sterren. Dit garandeert jou als leerling o.a. 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%!). Ook wordt jouw consumentenbelang 
gegarandeerd door het BOVAG-Garantiefonds en de BOVAG-Geschillenregeling. 

• Verkeersschool Van Dam verzorgt je rijopleiding volgens een gestructureerde lesmethodiek, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een praktijk-begeleidingsboek en een instructie-vorderingskaart. Dat levert 
minder lesuren en een nog hogere kans op slagen op. Onze instructeurs zijn hier speciaal voor opgeleid. 
  

• Bel voor meer informatie of een eerste lesafspraak met 0570-562891,             
of kijk op onze website:  www.verkeersschoolvandam.nl 

 

De prijzen van de Standaard Rijopleiding   
Aanbieding Startpakket: 

 
10 praktijklesuren 

+praktijkbegeleidingsboek 
 

van  € 520,- 
voor € 495,- 

 
Bij betaling vooraf per factuur. 
Niet te combineren met andere 

kortingsacties. 

Praktijkles (60 min.) €    50,00 
Praktijk-begeleidingsboek €    20,00 
CBR Praktijkexamen €  230,00 
CBR Tussentijdse Toets €  190,00 
Theoriecursusavond (iedere dinsdagavond) gratis 
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