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Het theorie-examen voor de personenauto bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen:
•
Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
•
Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
•
Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen).
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat
in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw.
De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:
•
remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
•
gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
•
of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).
Als je je goed voorbereidt , heb je nog steeds even veel kans van slagen – je kent dan het goede antwoord! Maar met gokken
kun je voortaan alleen nog maar zakken…De beste voorbereiding op het nieuwe examen is theorieles. Daar oefen je met echte
examenvragen, kun je je eigen vragen stellen en wordt de theorie verder en diepgaander uitgelegd. Daarnaast moet je zeker ook
in je eigen tempo thuis verder studeren en oefenen. Verkeersschool Van Dam werkt met dezelfde hard- en software als het
CBR, zodat je tijdens de theorieles daar al mee leert werken. Dat scheelt echt onnodige fouten!
Verkeersschool Van Dam verzorgt wekelijks op de dinsdagavond een gratis theorieavond voor het theoriecertificaat Auto.
Tijdens deze avonden worden de belangrijkste en lastigste theorieonderwerpen besproken en diverse proefexamens behandeld
en doorgesproken. Een prima examenvoorbereiding, vooral voor cursisten met een compacte praktijkopleiding!
De bij de studie onmisbare leer- en oefenboeken/CD-roms/Internettheorie kunnen bij ons worden aangeschaft of via de webshop
op onze website. Het examen bij het CBR in Zwolle of Deventer wordt door Verkeersschool Van Dam in overleg met de
kandidaat gereserveerd. Ook kan de kandidaat dit zelf regelen via internet op www.cbr.nl. Je logt hier in met je DigiD-code.

Een complete cursus bestaat uit 7 dinsdagavonden (van 19.00u. tot 21.00u.). Je kunt beginnen met de
theorie wanneer jij wilt (instromen kan dus), voor onze eigen praktijkleerlingen is deze avond gratis!
Je hoeft je dus ook niet vooraf aan te melden, er is altijd plek!
Let op!
Het landelijk slagingspercentage voor het theorieexamen ligt onder 50%. Slechts 1 op de 5 personen slaagt direct de eerste keer.
Dit wordt vooral geweten aan het niet bezoeken van theorielessen bij de rijschool. Wij bieden deze mogelijkheid wel….. dus maak
er gebruik van! Vooral bij een compacte rijopleiding is tijdig slagen voor je theorie-examen belangrijk: je bent daar zelf
verantwoordelijk voor!

Prijzenoverzicht theorieopleiding Auto=
Theorie-cursusavond (iedere dinsdag
19.00 – 21.00u.)

gratis

Internet-speed-theoriepakket met leerboek

€ 45,00

CBR Theorie-examen + reservering

€ 35,00

(voor afwijkende examenvormen gelden CBR-toeslagen)

Compleet Theoriepakket (€ 10,- korting)

€ 70,00

Vekabest theorieleerboek

€ 20,00

Vekabest theorieoefenboek of CD-rom

€ 25,00

Theorieles individueel 60 min.
met begeleiding

€ 30,00

Bel voor meer informatie: 0570-562891

Voor webshop, zie
www.verkeersschoolvandam.nl

