Je rijbewijs halen bij
RIjschool posseth
GOED VOORBEREID OP WEG

INLEIDING
Is het tijd om je rijbewijs te halen? Dan ben je bij Rijschool Posseth aan het juiste
adres! In dit document vertellen we je meer over het halen van je rijbewijs en
theoriecertificaat bij Rijschool Posseth.
We starten kort met uitleggen wie we zijn en waarom je, tussen al die rijscholen,
juist voor ons zou moeten kiezen. Je leest meer over de structuur van de
rijopleiding en hoe je met onze hulp je theorie haalt, in 1 dag! Ook nemen we wat
praktische zaken met je door. Kortom, alles wat je wilt weten om goed voorbereid
te kunnen starten. Neem het rustig door en laat dit boekje ook aan je ouders of
verzorgers lezen. Heb je toch nog vragen, kijk dan eens op www.rijdenmetcoos.nl
of bel naar 06 44774885.
We kijken uit naar je 1e les. Laten we samen schakelen naar succes: dat roze pasje!
Groeten,
Coos Posseth
Eigenaar Rijschool Posseth
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OVER
RIJSCHOOL POSSETH
Rijschool Posseth is in 2013 opgericht door Coos Posseth in Franeker. Met een gezonde dosis
werklust en een geheel eigen visie werd de rijschool al snel een groot succes. Inmiddels
hebben honderden leerlingen hun rijbewijs gehaald, rijden er meerdere instructeurs voor de
rijschool en is ons slagingspercentage een van de hoogste in de regio.

Onze pijlers
Rijschool Posseth handelt vanuit een aantal pijlers: eigenzinnig, inleven, duidelijk, samen.
Deze pijlers zijn als een rode draad in onze werkwijze en helpen ons bij het maken van
keuzes, het aannemen van personeel, de invulling van communicatie en de omgang met jou
als leerling. Je kunt ze zien als het DNA van de rijschool.
Eigenzinnig
We doen dingen anders dan andere rijscholen. We zijn niet stoffig of zakelijk, maar onszelf
en toegankelijk. We houden wel van een geintje en durven uit te komen voor wie we zijn. De
een uitgesproken, de ander wat meer introvert. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. In de lesauto
is de sfeer ontspannen. Wees niet verrast als we je een keer in de maling nemen. Met humor
blijft het leuk en leer je ook veel sneller.
Inleven
Inleven helpt ons bij het bereiken van het doel: dat roze pasje! We schatten mensen in en
weten hoe we ze moeten krijgen waar we ze willen hebben. Via welke route iemand het beste
op stoom komt. Uiteraard doen we dit met onze kennis en ervaring, maar net zo goed met
gewoon gezond boerenverstand. Met geduld, aandacht, humor en optimisme. Verstand van
zaken én van mensen. Dat is de gouden combinatie die ons succes oplevert.
Duidelijk
Jij weet altijd waar je aan toe bent. We zijn duidelijk in onze communicatie en maken heldere
afspraken. We praten je regelmatig bij over de voortgang en je bekijkt je instructiekaart
heel gemakkelijk via ons online systeem. Onze lessen hebben een vaste opbouw en we
informeren je tijdig over praktische zaken zoals de factuur. We zijn eerlijk tegen elkaar en je
mag je altijd uitspreken als je ergens mee zit. Duidelijkheid geeft rust.
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Samen
We doen het samen. Jij zet je in, wij ook. Bij Rijschool Posseth bundelen we de krachten voor
succes. Ieder mens is uniek, iedere instructeur en leerling dus ook. We maken gebruik van de
kracht van ‘samen’ door ons in je in te leven en de juiste match te maken tussen instructeur
en leerling. Twee individuen die goed bij elkaar passen. Iemand waar je een klik mee hebt en
die snapt hoe jij het beste leert. Zo behaal je samen gegarandeerd succes.

Waarom kiezen voor Rijschool Posseth
•
•
•
•

Een unieke werkwijze
Alles onder 1 dak
Hoog slagingspercentage
Sterk team van instructeurs

Wij geloven dat iedereen zijn rijbewijs kan halen. Het is aan ons om de juiste leerstijl te
kiezen. Door middel van een test brengen we in kaart hoe jij het beste leert en wat je van
ons nodig hebt. Daar stemmen we de instructeur en de manier van lesgeven op af. Deze
werkwijze is uniek en heeft zijn succes inmiddels bewezen. Rijschool Posseth heeft al jaren
een van de hoogste slagingspercentages in de regio.
We hebben alles onder één dak. Praktijk en theorie. Met een team van enthousiaste
instructeurs, is er altijd iemand bij wie je terecht kunt. Geen wachtlijst, maar direct aan de
slag. Iedere instructeur heeft zijn eigen persoonlijkheid en kwaliteiten. We versterken elkaar
om tot het beste resultaat te komen, voor jou. Maak kennis met de instructeurs via:
www.rijdenmetcoos.nl/over-ons.

DE PRAKTIJK
Tijd om meer te weten te komen over de praktijk van het halen van je rijbewijs. We geven je
uitleg over de proefles, de verschillende modules in de rijlessen, de tussentijdse toets en het
examen.

De proefles
Je hebt de knoop doorgehakt. Je wilt starten met rijlessen. Yes! We starten met een proefles
om kennis te maken en je uitleg te geven over onze pakketten en werkwijze. We halen je
op (thuis of in overleg op een andere locatie) en je stapt voor het eerst in de lesauto. De
instructeur geeft een demonstratie en legt de structuur van de rijopleiding uit. Je kunt vragen
stellen en aangeven wat je zoekt in een instructeur. We vinden het namelijk belangrijk om de
juiste match te maken van leerling en instructeur.
Pakketten
We hebben verschillende pakketten. Praktijklessen, tussentijdse toets en je theorie
binnenslepen in één dag. Gemiddeld hebben leerlingen 40 - 45 lesuren nodig, maar iedereen
is natuurlijk verschillend. Bekijk de pakketten en kies wat past bij jou. Regelmatig hebben
we een mooie deal waarmee jij profiteert van een aantrekkelijke korting. Kijk voor meer
informatie over pakketten op www.rijdenmetcoos.nl.
Heb jij je keuze gemaakt? Schrijf je dan in via de website en doorloop alle stappen van het
inschrijfformulier. Dan zorgen wij dat de instructeur contact met je opneemt om de 1e les in
te plannen.
Les op maat
Voor aanvang van de lessen vragen we je een online test te maken. Hiermee brengen we in
kaart hoe jij het beste leert en hoe we jou hier goed bij kunnen helpen. We kiezen de juiste
instructeur en passen onze aanpak op jou aan. Wat betekent dit voor jou: als jij leert door te
doen, houden we de uitleg kort en ga je snel aan de slag met opdrachten. Ervaren en leren.
Wil jij eerst alles laten bezinken voordat je aan de slag gaat, dan geven we je uitgebreid uitleg
en huiswerk voordat je in de praktijk gaat oefenen. Les op maat noemen we dat.

Rijlessen
Jouw rijles mag, in overleg met je instructeur, overal starten. Wij adviseren Leeuwarden,
vanwege de diversiteit in verkeerssituaties. Één rijles duurt 50 minuten. Per keer les je 50, 75
of 100 minuten. Dit stem je af met de instructeur. We werken met een online instructiekaart
om je voortgang bij te houden. Die kunnen jij en je ouders/verzorgers ook inzien.
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Module 1 – beheersen en bedienen
We beginnen met module 1: de bediening van de auto. We brengen in kaart wat je eventueel
al kunt en leren je sturen, gas geven, schakelen, koppelen en remmen. Niet alles tegelijk,
maar stap voor stap zodat je elk onderdeel goed onder de knie krijgt. Ook maken we een
begin met de bijzondere verrichtingen: de hellingproef, achteruitrijden in een rechte lijn en
in een bocht, parkeren en omkeren. Merken we dat het rijden je al heel goed afgaat, dan gaan
we je rijvaardigheid perfectioneren.
Module 2 - rijden & omgaan met verkeerssituaties
Na module 1 beheers je de auto en kun je deze bedienen. Nu leer je deel te nemen aan het
verkeer en om te gaan met verschillende verkeerssituaties. We behandelen onder andere
het naderen van kruisingen, het rijden op de snelweg, rotondes en woonerven. We besteden
extra aandacht aan de situaties waar het CBR je op beoordeeld.
Module 3 – voorbereiding op de tussentijdse toets
Het is tijd om de puntjes op de i te zetten en je klaar te stomen voor de tussentijdse toets.
Wanneer je alle bijzondere verrichtingen beheerst gaan we naar het CBR voor de toets.
Tussentijdse toets
Je gaat rijden met de examinator en laat zien wat je al kan. Hierbij gaat natuurlijk wel eens
wat mis, anders zou je al examen kunnen doen. Jouw niveau zal op het moment van de toets
op 60-70% zitten. Tijdens de toets voer je twee bijzondere verrichtingen uit. Doe je deze
veilig en zoals het hoort, dan heb je hiervoor een vrijstelling behaald. Van deze tussentijdse
toets krijg je een enorme boost, een duwtje in de juiste richting. Met de feedback van de
examinator ga je samen met je instructeur aan de slag om beter te worden. Je hebt gezien
hoe het werkt bij het CBR. Een mooie voorbereiding op het examen.
Module 4
In deze laatste fase werken we samen aan het verhogen van je niveau om je voor te bereiden
op het examen. Soms denk je er al te zijn, maar moet het toch nog vlotter en/of veiliger.
Vertrouw op ons, wij weten wat er gevraagd wordt.

Tip: We bieden je de mogelijkheid om een proefexamen te doen bij een andere
instructeur van de rijschool. Maak hier zeker gebruik van. Dit proefexamen vindt plaats
in Leeuwarden en duurt 50 minuten. De uitkomst wordt met je instructeur besproken
en je krijgt wel/geen groen licht om het examen aan te vragen.
EXAMEN

VLOTTER
& VEILIGER

TUSSENTIJDSE
TOETS

START
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EXAMEN
Voorbereiding op het examen
Jouw instructeur plant het examen in. Jullie gaan de 4,5 dagen van tevoren iedere dag
lessen. Routine krijgen, daar gaat het nu om.

Tip: in de examenweek kan je nog een keer met een andere instructeur een les doen.
Maak hier gebruik van. Deze feedback vanuit een andere hoek is heel waardevol voor
als voorbereiding op je examen.
De dag van het examen
Het is zover! In het uur voorafgaand aan het examen heb je nog een laatste les met je
instructeur. Je neemt je id-kaart en zelfreflectie mee. Zorg dat je netjes gekleed bent en er
verzorgd uitziet.
Je gaat samen met je instructeur naar het CBR. Jullie worden naar binnen geroepen, waarna
de examinator uitlegt wat er gaat gebeuren. Buiten doe je de oog-test, waarna het examen
start. Als het goed is hoef je alleen nog maar te rijden, want de vrijstelling is vaak al behaald.
Regelmatig komt het rijden op navigatie terug bij het examen.

Tip: het geeft niks als je verkeerd rijdt. Je mag verdwalen, als je maar veilig verdwaalt.
Het examen hoeft niet 100% foutloos te verlopen. De examinator beoordeeld de hele rit,
wat goed ging en wat minder en maakt dan de balans op. Bij een paar foutjes kan je dus
nog steeds slagen. Gooi dus zeker niet de handdoek in de ring als het even niet vlekkeloos
gaat. Herpak jezelf en ga vol vertrouwen verder. Je kan het echt, anders hadden we je niet
aangemeld voor het examen.
Ging het examen goed?
Dan ben je geslaagd!
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THEORIE
Zie jij als een berg op tegen het halen van je theorie? Dat hoeft niet, wij helpen je met de
theoriecursus. Je volgt de cursus online, lekker thuis vanuit je luie stoel. Ga je voor een
pakketdeal? Dan zit deze cursus en het examen er vaak al bij in.
Je prikt een datum voor de cursus met je instructeur.
Je ontvangt I-theorie om je voor te bereiden. Online doorloop je 26 hoofdstukken. Deze
behandel je allemaal om examens vrij te spelen. Als je alles hebt behandeld krijg je 50
examens om te oefenen voor het echte examen.
Voor aanvang van de theoriecursus krijg je bericht met een link om in te loggen op Zoom.
Coos Posseth helpt jou met de voorbereiding op het examen, neemt onderdelen met je
door die je nog lastig vindt en beantwoordt je vragen. Tijdens de online cursus heb je pen en
papier nodig om te antwoorden op de oefenexamens.
Na de theoriecursus ben jij klaar voor het echte examen!
Verder goed om te weten:
De prijs bedraagt €100 inclusief examen.
Je hoeft geen boek aan te schaffen, de prijs is inclusief lesmateriaal.
Na het halen van je theorie ben je vrij om te bepalen bij welke rijschool je wilt rijden.
Ben je klaar om te stampen? Schrijf je in voor de eerstvolgende theoriecursus op
www.rijdenmetcoos.nl.
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PRAKTISCHE ZAKEN
Aanmeldprocedure
Na je proefles kies je een pakket en meld je je aan via de website:
https://www.rijdenmetcoos.nl/rijles/tarieven/
Hierna krijg je een mail (check eventueel je spam). Neem deze goed door.
Voordat we je eerste les kunnen inplannen moet je de volgende dingen gedaan hebben:
KOLB-test maken
https://www.thesis.nl/testen/kolb-test
Gezondheidsverklaring invullen
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/gezondheidsverklaring-autorijbewijs/jouwgezondheidsverklaring.htm
Rijschool machtigen
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/praktijkexamen-auto/je-rijschool-machtigen.htm

Via de buttons in de mail kom je ook automatisch bij de juiste linkjes uit.

Inzicht in voortgang
In ons online systeem Dation vind je jouw persoonlijke instructiekaart. Deze instructiekaart
is inzichtelijk voor instructeur, leerling en eventueel ouders/verzorgers. Elke les wordt deze
kaart ingevuld. Elk lesonderdeel wordt behandeld en beoordeeld.
B = behandeld
G = goed
O = onvoldoende

Tip: het kan zijn dat een onderdeel goed is bevonden, maar dat het in een
opvolgende les een keer voortkomt dat het onvoldoende is. Geen zorgen.
Zolang het niet structureel verandert, behoud je gewoon de beoordeling
‘goed’

De factuur
Als de helft van je urenpakket erop zit, krijg je de factuur voor het gehele pakket. Hier zit
een betalingstermijn op van 14 dagen. Betaal je niet binnen deze termijn, dan volgt er een
herinnering. Met uiteindelijk het incassobureau als gevolg. Laat het niet zover komen en
voorkom extra kosten.
Na je proefles heb je een pakket uitgekozen. Het aantal benodigde lessen is van tevoren
lastig in te schatten. Is een pakket qua uren op, dan boeken we extra uren bij en krijg je hier
ook een factuur voor.
Wanneer we signaleren dat je veel meer lessen nodig hebt dan gemiddeld, dan lichten we
ook ouders/verzorgers in. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Afspraak verzetten
Als je een afspraak wilt verzetten, kan je dit altijd overleggen. Maar als het niet mogelijk
is, wordt de afspraak nageleefd. Dit geldt voor verzoeken vanuit beide partijen, dus voor
leerling én instructeur.

Afspraak annuleren
Annuleren doe je 48 uur van tevoren, anders wordt de les gefactureerd. Ziekte kan je niet
plannen, maar meld je wel zo vroeg mogelijk af. Ben je elke maand een keer ziek, dan volgt er
een gesprek tussen rijschool, leerling en eventueel ouders.

Wat we van jou verwachten
Bij ons in de auto kan je lekker jezelf zijn. We vinden het belangrijk dat je je op je gemak
voelt, gemotiveerd bent, je afspraken nakomt en je eerlijk uitspreekt. Je mag op ons
vertrouwen. Wij zijn ervaren en weten hoe we jou aan dat roze pasje helpen. Het is daarnaast
ook fijn als je ouders/verzorgers betrokken zijn bij je lessen en voortgang.

Contact
We houden goed contact met jou en je ouders/verzorgers. Zo weet iedereen waar we staan.
Het contact verloopt in principe via jouw instructeur. Heb je een vraag waar je niet goed
uitkomt met hem of haar? Neem dan contact op met Coos Posseth op 06 - 44774885.
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AANMELDEN
Zien we je snel terug in de auto? Ga naar www.rijdenmetcoos.nl om je aan te melden.
Heb je nog vragen, mail naar info@rijdenmetcoos.nl
of bel naar Coos Posseth op 06 - 44774885.

Rijschool Posseth
Hofstraat 5,
8801 MA Franeker
06 44774885
info@rijdenmetcoos.nl
www.rijdenmetcoos.nl
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