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1. CONTACTGEGEVENS

Verkeersschool Frank Schuurman

Post- en bezoekadres:

Ovenbouwershoek 21
7328 JH Apeldoorn

Tel:
Fax:

055 366 43 63
055 360 43 90

Tel. Frank:

06 51493912

Website:
E-mail:

www.frankschuurman.nl
info@frankschuurman.nl
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2. WELKOM BIJ VERKEERSSCHOOL FRANK SCHUURMAN
Je wilt graag je rijbewijs halen, maar “even snel je rijbewijs halen” kan niet meer. Het
verkeer is ingewikkelder dan vroeger en ook de risico’s zijn groter geworden. Daarom is
het belangrijk dat je op een veilige en verantwoorde manier deelneemt aan het verkeer.
Een goede rijopleiding is de basis voor veilig en verantwoord verkeersgedrag. Onze
Verkeersschool biedt jou die goede rijopleiding, waarin de kwaliteit van de opleiding
op nummer één staat. Dat komt onder andere naar voren door een zeer hoog slagingspercentage 1e geslaagden. De slagingspercentages van alle rijscholen worden door het
CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) gepubliceerd op de website: www.rijschoolgegevens.nl.
Onze verkeersschool kan deze hoge kwaliteit waarborgen omdat je een rijopleiding
krijgt van goed opgeleide en gemotiveerde instructeurs en je les krijgt in een kwalitatief
goede en nieuwe leswagen. Tevens verzorgen wij een gedegen theorieopleiding in een
modern leslokaal volgens de geldende exameneisen. En als laatste de erkenning door de
afdeling RIJSCHOLEN van de BOVAG. De BOVAG heeft ons bovendien het certificaat
Kwaliteitslogo 3 sterren toegekend omdat wij voldoen aan de door de BOVAG hiervoor
gestelde eisen.
Omdat wij lid zijn van de BOVAG afdeling rijscholen werken wij met de door de BOVAG opgestelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kun je inzien op onze site
onder “algemene voorwaarden” in het hoofdstuk “introductie”. Tevens staan deze voorwaarden achter op de lesovereenkomst die je bij aanvang van de rijopleiding invult en
ondertekent.
Op een aantal punten passen wij de voorwaarden soepeler toe. De punten die soepelere
worden toegepast worden staan ook beschreven op de site.
Onze verkeersschool heeft 12 instructeurs in dienst. Zij zijn klantgerichte, gemotiveerde
en zeer vakbekwame instructeurs.
Elke instructeur heeft zijn eigen leerlingen, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft.
Het kan voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt, bijvoorbeeld in het geval
van vakantie, ziekte of tijdens een proefexamen.
Je krijgt autorijles in een volkswagen Polo, Golf-VI of Golf VII. Ons wagenpark bestaat
uit 10 leswagens die ruim voldoen aan alle basiseisen die het CBR en de BOVAG daar
aan stellen. De Golf en Polo zijn in het algemeen erg handelbare auto’s.
In dit informatiebulletin willen we jou informeren over onze rijschool. Je kunt lezen welke opleidingen wij bieden en hoe alles tijdens de autorijopleiding in zijn werk gaat. Daarnaast
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hebben we een aantal bijlagen toegevoegd, waaronder informatie over het project begeleid
rijden 2toDrive, de gedragscode voor auto- en motorrijscholen en informatie over het
BOVAG garantiefonds Rijscholen.
De tarieven worden niet vermeld in dit informatiebulletin. Op onze website kun je alle
actuele tarieven vinden onder het hoofdstuk tarieven.
Bezoek ook onze website voor nog meer informatie over de inhoud van de rijopleiding.
Verder vind je de actuele nieuwsberichten in het hoofdstuk introductie. Bijvoorbeeld
over veranderingen van verkeersregels en wetgeving, veranderingen in de opleiding, of
binnen onze verkeersschool.
Indien je, na het lezen van alle informatie- nog vragen of opmerkingen hebt horen wij
dat graag.

Wij wensen je een plezierige en succesvolle rijopleiding toe!
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3. WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Wij bieden de volgende rijopleidingen en cursussen aan:

3.1

Rijopleiding Auto

Bij de autorijopleiding is het mogelijk om in overleg je rijlessen te plannen. Bijvoorbeeld een blokuur (2 rijlessen) per week of enkele rijlessen verdeeld over een week. Als
je snel je rijbewijs wilt halen is het een vereiste dat je meerdere keren per week overdag
kunt lessen. Dan kunnen we een goede planning van rijlessen maken en een termijn voor
het examen afspreken.
Hoe alles in zijn werk gaat lees je in hoofdstuk 4.

3.2

Rijopleiding Motor

Op meerdere dagen en avonden per week wordt motorrijles gegeven. Het is mogelijk een
motorjas, motorbroek en helm van de rijschool te gebruiken.
Om het motorrijbewijs te halen dient degene van 24 jaar en ouder twee examens af te
leggen, namelijk voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. Daarnaast moet men vóór
het examen verkeersdeelneming over een geldig theoriecertificaat beschikken. Voor personen jonger dan 24 jaar is sinds 19-01-2013 het getrapt motorrijbewijs ingevoerd. Zij
leggen het examen voertuigbeheersing af en daarnaast drie maal een praktijkexamen.
Voor meer inhoudelijke informatie over de motorrijopleiding verwijzen we naar onze website.

3.3

Rijopleiding Aanhangwagen

De aanhangwagenrijopleiding wordt aangeboden in één dag. Er vinden die dag 6 rijlessen plaats met daar achteraan het examen. In een intest, die een aantal weken vantevoren
plaats vindt, wordt bekeken of het pakket van 6 rijlessen voldoende is.
Voor inhoudelijke informatie over de Rijopleiding Aanhangwagen verwijzen we naar
onze website.

3.4

Theoriecursus

De theoriecursus bestaat uit 5 avonden van 19.00 tot 21.30 uur. Deze 5 avonden vinden
plaats binnen 3 weken. De cursusdata worden aangekondigd in de lesauto. Je kunt een
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inschrijfformulier aan de instructeur vragen. De cursusplaats is definitief zodra het in
schrijfformulier ingeleverd is en het inschrijfgeld betaald is.

3.5

Rijopleiding Bromfiets

In 2010 wordt het verplicht om een brommerrijbewijs te behalen. Naast het afleggen van
een theorie-examen dien je ook een praktijkexamen af te leggen.
Voor inhoudelijke informatie over de rijopleiding Bromfiets verwijzen we naar onze
website.
Onze verkeersschool zal deze rijopleiding terzijnertijd gaan verzorgen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Op onze website zullen wij vermelden wanneer de opleiding gevolgd kan worden.
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4. HOE GAAT ALLES IN ZIJN WERK?

4.1

De eerste rijles

Wanneer je besluit met autorijles te beginnen, heb je je per telefoon, per e-mail of via
de website voor de eerste rijles aangemeld. Je wordt door ons benaderd voor de eerste
lesafspraak.
De instructeur staat op het betreffende tijdstip bij jou voor de deur waar je eerste rijles
begint. Aan het eind van je rijles haal je de volgende leerling op en wordt jij weer naar
huis gebracht.
De eerste les is gratis als je nog nooit eerder rijles hebt gehad en de rijopleiding bij ons
gaat vervolgen.
In deze eerste les maak je kennis met je instructeur, bespreek je je wensen en de mogelijkheden en kun je een beetje wennen aan de auto.
Aan het einde van de rijles vul je een officieel inschrijfformulier in. Achterop dit inschrijfformulier staan de gezondheidsvragen uit de Eigen verklaring. Deze vragen beantwoord je ook weer bij het aanvragen van het praktijkexamen. Indien je één of meerdere
vragen met JA moet beantwoorden zullen wij je verder informeren over de medische
procedure die in gang gezet gaat worden.
Het inschrijfformulier lever je direct weer in bij de instructeur.
Als er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op je rijvaardigheid of die een
bepaalde benadering van je instructeur vereisen, horen wij dit graag in het begin van de
rijopleiding. Dan kan een instructeur daar zo goed mogelijk rekening mee houden en
eventueel de lesmethode daar waar nodig aanpassen.
Tevens ontvang je een BOVAG lesovereenkomst. Achterop de overeenkomst staan de
algemene voorwaarden gedrukt. Deze kun je thuis goed doorlezen. Op de voorkant van
deze lesovereenkomst vul je je wensen in betreffende het aantal rijlessen en de manier
van betalen. De volgende rijles lever je deze samen met een pasfoto in bij je instructeur.
Als laatste ontvang je een formulier met werkwijze hoe je de rijschool kunt machtigen
om een TussenTijdse Toets of examen te reserveren.

4.2

Machtigen rijschool voor het reserveren van een
Tussentijdse toets of een Praktijkexamen

Om als rijschool een Tussentijdse Toets of een Praktijkexamen voor jou te kunnen reserveren dien je de rijschool daarvoor te machtigen bij het CBR. Met je digiD log je in op
de site van het CBR (mijn.cbr.nl). Daarna voer je het rijschoolnummer van onze
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rijschool in: 7362F3. Zie hiervoor verder de werkwijze die je tijdens de eerste rijles hebt
ontvangen.
Het is van groot belang dat je ons zo snel mogelijk na je eerste rijles machtigt. In deze
beginfase wordt er nog geen toets of examen gereserveerd, maar administratief is dan
alles alvast geregeld. En kunnen we jouw toets of examen direct reserveren als de aanvraag hiervoor wel gedaan wordt.
Indien je ons niet gemachtigd hebt ten tijde van de aanvraag treedt er enkele weken
vertraging op.

4.3

Afbellen van een geplande rijles

Een rijles kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag afgebeld worden. De rijles
moet tenminste 48 uur vantevoren telefonisch afgemeld te worden bij medewerkers van
de administratie of bij Frank zelf. Zaterdag, zondag en erkende feestdagen worden niet
meegeteld in deze 48 uur. Indien je te laat bent met afbellen wordt de volledige lesprijs
aan jou doorberekend. Op je afsprakenkaart en voorin dit boekje staan beide telefoonnummers vermeld.
Voorbeeld: een rijles op maandag 13.00 moet je afbellen vóór donderdag 13.00 uur.
Indien je niet op de afgesproken plaats aanwezig bent voor je rijles, zal de instructeur
15 minuten op de afgesproken plaats wachten. De instructeur zal indien mogelijk bij jou
aanbellen of jou bellen om te overleggen. Als laatste zal de instructeur een kaartje in de
brievenbus doen met de melding dat je niet aanwezig was. De kosten van deze rijles(sen)
word(t/en) aan jou berekend.

4.4

Betaling van de rijlessen

Met elke leerling wordt tijdens de eerste rijles afgesproken hoe de betaling van de rijlessen plaats vindt.
Je kunt kiezen voor een factuur van het pakket, een factuur per maand met daarin vermeld het aantal gevolgde rijlessen of voor contante betaling.
Indien je een factuur wilt ontvangen dien je deze binnen 14 dagen betaald te hebben
(voor het pakket geldt een betaaltermijn van 30 dagen), anders dien je de administratiekosten te betalen.
Zie onze website voo en van rijlessen, het pakket en administratiekosten.
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4.5

Theorie

Het is aan te raden om een theoriecursus te volgen. Het theorie-examen wordt vaak onderschat en het slagingspercentage is dan ook niet zo hoog. Als je een cursus volgt is het
slagingspercentage om in de eerste keer te slagen aanzienlijk hoger.
De theoriecursus wordt gegeven in een groot leslokaal op de locatie van de rijschool.
Wij beschikken over een speciaal op de theorie afgestemd computerprogramma. Dit
programma voldoet aan de door het CBR gestelde eisen.
De theoriecursus bestaat uit het behandelen van onderwerpen in het verkeer zoals algemene begrippen, voorrang, stoppen en parkeren, autowegen en autosnelwegen, verlichting etc… De onderwerpen worden klassikaal behandeld door middel van uitleg door de
docent en via het computerprogramma.
Daarnaast oefen je examenseries. Dat wil zeggen dat oefenexamens via een scherm worden geprojecteerd. Er worden 65 vragen gesteld die de kandidaat via drukknoppen in
de tafel beantwoordt. De vragen bestaan uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open
vragen. Van de 65 vragen gaan 25 vragen over gevaarherkenning.
Na het oefenexamen worden de vragen en antwoorden nabesproken.
Het is raadzaam om bij de aanvang van je rijopleiding de theorie te gaan leren. Plan
samen met je instructeur wanneer het verstandig is om de cursus te volgen en theorieexamen te doen. Als je één keer per week rijdt kun je best enkele weken wachten. Maar
als je vaker rijdt en snel je praktijkexamen wilt doen is het noodzakelijk dat je zo snel
mogelijk je theoriecertificaat behaalt.
Zie onze website voor de tarieven van de theoriecursus en het theorie-examen.

4.6

De Rijopleiding

Vaste instructeur

De rijopleiding wordt verzorgd door een vaste instructeur. Probeer zo goed mogelijk te
overleggen en alle vragen die je hebt bespreekbaar te maken. Dit voorkomt onduidelijkheden.

Inplannen rijlessen

Een rijles duurt 50 minuten. Je kunt ook een blokuur (2 x 50 minuten) inplannen. In
overleg met de instructeur bepaal je hoe vaak je rijles wilt nemen.
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Het is verstandig om goed met je instructeur te overleggen wat jouw mogelijkheden en
wensen zijn. In sommige gevallen is het raadzaam om je lessen enkele weken vooruit te
plannen. Bijvoorbeeld als je maar één keer per week op een vaste tijd kunt rijden of altijd
op een heel druk tijdstip rijdt.

Lesmethodiek

De Rijprocedure B is het handboek voor instructeurs en beschrijft het gewenste rijgedrag van de automobilist. Dit gedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels, maar ook defensief en sociaal rijgedrag. Om dit rijgedrag op
de juiste wijze aan te leren wordt de rijopleiding gegeven door middel van een bepaalde
lesmethodiek, waarbij de instructeur de instructiekaart gebruikt als hulpmiddel. De methodiek gaat er van uit dat de kennis van het autorijden stap voor stap wordt opgebouwd.
De opleiding start met kennis, beheersing en bediening van het voertuig. Vervolgens
wordt aandacht besteed aan bedrevenheid, kijktechniek en verkeersinzicht, zodat je leert
veilig deel te nemen aan het verkeer.

Bijzondere verrichtingen Autorijbewijs

Tijdens de autorijopleiding wordt aandacht besteed aan het zelfstandig uitvoeren van
bijzondere verrichtingen. Tijdens het praktijkexamen dien je een aantal verrichtingen
uit te voeren.
Door middel van de Tussentijdse Toets is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor
deze verrichtingen, zodat je de verrichtingen niet hoeft uit te voeren tijdens het praktijkexamen.
Zie onze website voor een beschrijving van de bijzondere verrichtingen.

Proefexamen

Op het moment dat de instructeur met jou bespreekt of het praktijkexamen aangevraagd
zou kunnen worden, volgt er een proefexamen. Een proefexamen vindt plaats tijdens
een blokuur (2 lessen van 50 minuten) en heeft hetzelfde tarief als een normaal blokuur
(2 rijlessen).
Het proefexamen kan door een andere instructeur afgenomen worden of door je instructeur zelf. Het is een test ter voorbereiding op het examen. Je legt tijdens de rijles een
examenroute af. Aan het eind daarvan bespreekt de instructeur met jou de gereden route.
En wordt er besloten om het examen wel of niet aan te vragen.

Aanvragen van een TussenTijdseToets of het Praktijkexamen

Binnen de rijschool hanteren wij de volgende procedure voor het aanvragen en reserveren van een toets of een examen:
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Samen met je instructeur overleg je wanneer je toets of examen wordt aangevraagd. Wij
adviseren je om ruim vóór het aanvragen van het praktijkexamen in het bezit te zijn van
een geldig theoriecertificaat. Anders loop je het risico dat het theoriecertificaat niet meer
op tijd wordt gehaald en dat je je praktijkexamen opnieuw moet aanvragen. En dat je dan
dus onnodig twee keer het examengeld kwijt bent.
Je vult het aanvraagformulier in. Op dit formulier staan een aantal van jouw gegevens
die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen doen bij het CBR. Ook staat hierop de
Eigen Verklaring die je naar waarheid dient in te vullen. Tevens bestaat de mogelijkheid
om data in te vullen waarop je echt geen examen kunt afleggen, zoals bijvoorbeeld een
examen van school of een bruiloft. Dit is erg belangrijk omdat een gereserveerd examen
dat op jouw naam staat niet meer geannuleerd kan worden. Je ondertekent het formulier
en levert het weer in bij je instructeur.
Om het formulier te verwerken en een goede examenplaats te kunnen kopen voor elke
kandidaat hanteren we een aanvraagperiode van circa 8 weken voor een praktijkexamen
en 6 weken voor een TussenTijdse Toets. Dat is ook de periode die het CBR garandeert
dat een examen plaats kan vinden.
Via de afdeling administratie ontvang je een uitnodiging voor je toets of examen. Hierop
staat ook wat je mee dient te nemen naar het examen.
Let op: indien je de rijschool niet hebt gemachtigd om jouw TussenTijdse Toets of praktijkexamen te reserveren kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen en zal er
enige weken vertraging optreden. Deze vertraging zal er toe leiden dat de periode van 6
weken voor een toets en 8 weken voor een examen niet gehaald zal worden. Zie voor het
machtigen van de rijschool paragraaf 4.2.
Als de aanvraag voor de toets of het examen wordt ingeleverd bij de administratie maakt
de instructeur met jou een plan hoe in de aanvraagperiode verder gegaan wordt met lessen. Wij gaan er van uit dat jullie het samen eens worden over dit plan en gaan er dan
ook van uit dat je je houdt aan het lesschema dat wordt voorgesteld.

Afleggen van een Tussentijdse Toets of een examen bij het CBR

Op de dag van de toets of het examen heb je in principe vantevoren een rijles. Dan rijd
je na deze les samen met de instructeur naar het CBR. Als je geen rijles hebt kom je zelf
naar het CBR. Je bent ongeveer 10 minuten voor je examen met je instructeur aanwezig
in het examengebouw. De instructeur heeft de officiële uitnodiging (oproepkaart) bij
zich. Vóór het examen heb je het formulier zelfreflectie ingevuld. Het is een formulier
waarop je je sterke en minder sterke punten in het verkeer in kunt vullen.
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Je wordt opgeroepen door de examinator en bij hem legitimeer je je met een geldig
legitimatiebewijs en toon je je oproepkaart. Tevens moet je de Eigen Verklaring ondertekenen in het bijzijn van de examinator.
Dan ga je naar buiten met de examinator die de ogentest met jou afneemt. Je moet een
kenteken op minimaal 20 meter kunnen oplezen.
Dan kan er een controlehandeling (banden, motor) gevraagd worden om uit te voeren.
Dan ga je in de auto zitten en kan het voorkomen dat er gevraagd wordt naar controles
van verlichting. Ook kan de examinator vragen stellen over controlelampjes en bediening van verschillende instrumenten. Dan vertrek je met de examinator.
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. De examinator
bespreekt dan ook met jou het zelfreflectieformulier.

4.7

Je rijbewijs aanvragen

Het CBR registreert je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid
geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR
kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen.
Een dag na het examen kun je je rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis van je woonplaats. Je hebt een pasfoto en een geldig legitimatiebewijs nodig en je betaalt het geldende tarief voor een rijbewijs. Na 5 werkdagen kun je je rijbewijs ophalen. Met spoed
is mogelijk, maar hier zijn extra kosten aan verbonden.
Voor de juiste procedure verwijzen we je door naar de gemeente.

We hopen dat je na het lezen van dit informatiebulletin een indruk hebt gekregen van onze verkeersschool.
Indien je vragen of opmerkingen hebt kun je altijd bij ons terecht.
In eerste instantie verwijzen we je naar je instructeur of kantoor. Maar je
kunt Frank zelf ook altijd persoonlijk bereiken via het mobiele nummer.
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BIJLAGE 1: BEGELEID RIJDEN 2TODRIVE

2toDrive is een officieel experiment van 6 jaar en is gestart in november 2011.
In dit experiment mogen jongeren op hun 17e hun rijbewijs halen om daarna tot
hun 18e verjaardag onder begeleiding van een coach rijervaring op te doen.
In het buitenland is gebleken dat de aanwezigheid van een volwassene een matigende en beschermende invloed heeft op de jongere. Het achterliggende doel van
het experiment is, dat dit kan leiden tot minder verkeersdoden per jaar, waardoor
de verkeersveiligheid dus toeneemt.
Wat zijn de kernpunten van 2toDrive
Als je 16 jaar bent mag je theorie-examen doen, het certificaat is 1 1/2 jaar geldig.
Als je 16 1/2 jaar bent, mag je starten met het volgen van rijlessen en vanaf je 17e
rijexamen doen. Tijdens de rijopleiding is het ook mogelijk om een Tussentijdse
Toets af te leggen.
Nadat het rijbewijs behaald is, mag je totdat je 18 jaar bent alleen rijden onder
begeleiding van een ervaren coach. Zo doe je rijervaring op en verklein je je kans
op ongelukken. Vanaf 18 jaar mag je zelfstandig de weg op.

Hoe meld je je aan voor het experiment 2toDrive?
Naast het aanmelden voor rijlessen bij onze rijschool, dien je je tijdens de rijopleiding officieel aan te melden voor het experiment 2toDrive. Je kunt je aanmelden
voor het experiment 2toDrive door en aanvraagformulier te downloaden via de
website www.2toDrive.nl. Je kunt op dit formulier aangeven wie je coaches zullen
zijn. Je kunt minimaal 1 coach en maximaal 5 coaches doorgeven. Op het aanvraagformulier geeft de coach toestemming door middel van zijn handtekening.
Het formulier wordt opgestuurd naar het RDW. Na goedkeuring wordt de begeleiderspas opgestuurd.
Als je geslaagd bent voor het praktijkexamen, dien je je rijbewijs aan te vragen bij
de gemeente. Je rijbewijs wordt alleen afgegeven als je begeleiderspas is goedgekeurd door het RDW.
Nadat je je rijbewijs hebt opgehaald mag je samen met je coach auto rijden tot je
18e verjaardag. Zodra je 18 bent mag je zelfstandig de weg op!
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Verschillen tussen de rijopleiding binnen het experiment 2toDrive
en de reguliere rijopleiding vanaf 18 jaar
De fases in de rijopleiding zijn in beide gevallen het zelfde. Dat wil zeggen dat alle
onderdelen op dezelfde manier worden geïnstrueerd. Het verschil zit in de benadering
van een 16 jarige ten opzichte van de 18 jarige.
Uit onderzoek is gebleken dat de groep leerlingen van 16,5 en 17 jaar zeer gemotiveerd
is en dat het slagingspercentage gelijk of zelfs hoger uit valt!
De leerling van 16 of 17 jaar is voor de wet niet volwassen , dus dienen de ouders/verzorgers die wettelijk aansprakelijk zijn, de documenten van de verkeersschool mede te
ondertekenen.
De documenten waar het om gaat: lesovereenkomst BOVAG, medische verklaring, aanvragen van theorie-examen, TussenTijdse Toets, Praktijkexamen.

De coach
De coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden, bekritiseert niet, maar deelt
met hem zijn ervaringen in het verkeer, leert de jongere vooruit te kijken, helpt hem om
situaties in te schatten en fungeert als aanspreekpunt.
De coach geeft dus geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De coach is
minimaal 27 jaar en is minimaal 5 jaar in het bezit van het rijbewijs, de coach mag niet
onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen, heeft geen alcoholslot op zijn auto,
heeft in de afgelopen 4 jaar geen educatieve maatregel door het CBR opgelegd gekregen
en de coach is in de afgelopen 4 jaar niet strafrechtelijk veroordeeld voor een ernstige
verkeersovertreding.

Informatieavond voor de coach
Als rijschool willen we de toekomstige coaches graag op weg helpen. Hoe pak je het
coachen aan. Maar vooral wat moet een coach achterwege laten.
De ouders van de leerlingen die mee doen aan het experiment 2toDrive worden uitgenodigd voor een informatieavond.
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Wat je moet weten over de periode dat je met een coach rijdt
Je bent 17 jaar en hebt je rijbewijs gehaald:
Je dient je begeleiderspas altijd bij je te dragen als je een auto bestuurt. Je mag
niet rijden zonder een geregistreerde coach. Als je zonder coach wordt aangehouden,
ontvang je een boete van 100 euro en raak je direct je rijbewijs kwijt en moet je opnieuw
theorie- en praktijkexamen afleggen als je 18 bent.
Je bent zelf verantwoordelijk niet te rijden met een coach die onder invloed is van
alcohol en drugs. Doen zij dat wel dan volgt een boete van 100 euro en raak je je
direct je rijbewijs kwijt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een overtreding die je begaat of voor een ongeluk dat
door jou veroorzaakt is. De boetes voor verkeersovertredingen krijg je zelf.
Vanaf de datum dat je je rijbewijs hebt gehaald, ben je 6 jaar lang beginnend bestuurder.
In die periode kun je strafpunten krijgen voor verkeersovertredingen en geldt de lagere
alcohollimiet van 0,2 promille.
Het rijbewijs dat je als 17 jarige haalt voor het experiment 2toDrive is niet geldig in het
buitenland.
Met het rijbewijs dat je haalt met het experiment 2toDrive mag je ook brommer rijden
zonder de begeleiding van een coach.
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BIJLAGE 2: BOVAG GARANTIEFONDS RIJSCHOLEN (BGF)
Kandidaten die bij een BOVAG-rijschool een lespakket aanschaffen en vooruit hebben
betaald, krijgen de garantie dat bij faillissement van de rijschool een andere BOVAGrijschool de reeds betaalde rijlessen overneemt.
Om aanspraak te kunnen maken op het BGF moet u beschikken over de onderstaande
documenten. Vraag uw rijschool hier dus altijd om als u een lessenpakket afneemt:
1.
2.
3.

Een bewijs van betaling.
Een ingevulde BOVAG lesovereenkomst. Deze moet voorzien
zijn van uw handtekening.
Een ingevulde (BOVAG) leskaart. Op deze leskaart staat op welke datum
het lespakket is gestart, hoeveel lessen reeds zijn gegeven en wat de aard is
van het rijlespakket (aantal lessen, al dan niet inclusief examen, etc..).

Het volledige reglement over de garantieregeling kunt u terug vinden op de site van de
BOVAG: www.bovag.nl
Tevens kunt u altijd contact opnemen met de BOVAG afdeling Rijscholen.
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BIJLAGE 3: GEDRAGSCODE VOOR AUTO- EN MOTORRIJSCHOLEN

Door rijscholen die zijn aangesloten bij BOVAG-afdeling rijscholen wordt de
zogeheten ‘Gedragscode’ gehanteerd. Een duidelijke meerwaarde voor jou als leerling!
Bij BOVAG aangesloten rijscholen staan borg voor kwaliteit en zekerheid. Dit komt
tot uiting in deze gedragscode aan de hand van een aantal duidelijke afspraken. Voor jou
wel zo fijn; je weet waar je aan toe bent en je kunt van onze rijschool verwachten dat wij
ons ook aan deze afspraken houdt.
Op de volgende pagina kun je lezen welke afspraken in de gedragscode beschreven
staan.
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De gedragcode bestaat uit de volgende regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alle afspraken tussen u en ons staan helder omschreven in onze lesvoorwaarden. U ontvangt daarvan een exemplaar voordat u met de opleiding begint.
U sluit met ons een lesovereenkomst af waarin uw opleiding met ons wordt
afgestemd. Zo ontstaan nooit verrassingen over wat nu precies is afgesproken.
U heeft gedurende de gehele opleiding zoveel mogelijk dezelfde instructeur.
Uw eigen instructeur is aanwezig tijdens uw praktijkexamen en zal tijdens
dit examen zoveel mogelijk meerijden.
Een gepubliceerd lestarief gaat uit van 60 minuten. Afwijkingen hierop worden door ons correct aangegeven.
Uw instructeur maakt gebruik van een inzichtelijke vorderingen kaart, zodat
u precies weet wat u heeft geleerd, welk niveau u heeft en wat u nog moet
leren.
Uw examenaanvraag blijft niet bij ons liggen. Deze wordt door ons binnen 14
dagen aan het CBR verstuurd.
Onze slagingspercentages zijn inzichtelijk. U kunt er altijd naar vragen.
Wij geven les conform de door BOVAG en het CBR opgestelde Rijprocedure
waarin precies is vastgelegd wat u moet leren en waar de examinator u op
toetst. Zo komt u tijdens het praktijk-examen nooit voor verrassingen te staan.
Bent u het ergens niet mee eens? Dan kunt u dit met ons altijd bespreekbaar
maken. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het bemiddelingsbureau van BOVAG te Bunnik of de Geschillencommissie Voertuigen
te Den Haag. Wij kunnen u daarbij ondersteuning verlenen.
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Bij ons slaagt u altijd!
Koninginnelaan 35, Tel 055 5225051
www.wimvanmunster.nl
Volg ons ook op twitter en facebook
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