In deze brochure vindt u alle informatie die uw moet
weten vóór en tijdens de opleiding categorie B.

Voorwoord
Hartelijk dank voor de interesse in onze Verkeersschool. Middels deze brochure willen
wij u wegwijs maken in de mogelijkheden die wij als Verkeersschool aanbieden.
Bewaar deze brochure goed zodat u tijdens de opleiding het een en ander kan
nalezen.
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Theorie
Theorie- Les
Voor de categorie B (personenauto) word er iedere dinsdagavond theorieles geven
in Budel. Tijdens de theorieles wordt er gewerkt met het nieuwste Touchscreenexamen systeem. Dit vergelijkbaar systeem wordt ook gebruikt tijdens de CBR
examens.
In de les komen alle onderdelen aan bod. De docent behandeld in stappen de te
leren onderdelen en toets deze door middel van examentrainingen.
De theorielessen worden gegeven in ons eigen leslokaal te Budel.
Aanvang theorieles:
Dinsdag
Van 19.00 uur t/m 21.00 uur
Adres:

Instraat 21
6021 AC Budel

Vervoer theorieles:
Voor de leerlingen in Weert en omstreken is er vervoer geregeld naar Budel. De
leerlingen kunnen dan met de bus meerijden naar de Verkeersschool. Zij moeten
dan wel op tijd aanwezig zijn op de opstapplaats in Weert.
Na de theorieles worden de leerlingen weer op de opstapplaats afgezet.
Vertrek theorie bus:
Dinsdag avond 18.30 uur
Opstapplaats:
St.Luciastraat 5
6002 BN Weert (Boshoven)
De kosten voor de theoriecursus zijn € 100,-. Voor dit bedrag mag de leerling
onbeperkt deelnemen aan de theorielessen.

Lesmateriaal:
Voor de leerlingen die ook thuis willen studeren aan de theorie bieden wij ons
lesmateriaal aan.
Dit bestaat uit een leerboek waarin alle regels goed en duidelijk worden uitgelegd,
een gedeelte examentrainingen en er kan ook nog op de PC geoefend worden
door middel van een CD-ROM.
Leerboeken: € 45,-

4

Online theoriecursus
Er bestaat ook de mogelijkheid om de theorie online te leren.
Hiervoor hebben wij lesmateriaal van twee uitgeverijen.
Je kan kiezen uit:
• 1000 online theorie vragen (onbeperkte tijd) € 25,(uitgeverij Verjo)
• Theorie leren (4 maanden geldig) € 29,95
(uitgeverij Smit)
• Theorie oefenen (4 maanden geldig) € 29,95
(uitgeverij Smit)
• Theorie leren + oefenen (4 maanden geldig) € 49,95 (uitgeverij Smit
Je kan dit ook zelf op de volgende pagina: https://cranenbroek.3dtheorie.nl/
Op de rijschool kunnen we voor jou een account aanmaken.
LET OP! : Op internet etc. is veel onbetrouwbaar lesmateriaal in omloop dat bij lange
na niet in de buurt komt bij het examen niveau.

Theorie examen
Als de leerling zich de theorie goed eigen heeft gemaakt kan hij/zij op theorie
examen. Dit examen wordt afgenomen door het CBR.
Aanvragen:
Het aanvragen kan de leerling het beste doen via onze website met onderstaand
adres:
http://verkeersschoolcranenbroek.nl/theorie-examen-aanvraag
Vul de gegevens op deze pagina goed en zorgvuldig in. Deze gegevens worden
namelijk overgenomen in het CBR systeem.
De rijschool gaat nu een examen voor de leerling inplannen. De examendatum
word door het CBR via de e-mail bekend gemaakt. (mits de leerling ons heeft
gemachtigd met DIGI-D)
De leerling krijgt ook van de instructeur een oproepkaart waarop de tijden en plaats
staan vermeld.
De leerling is ten alle tijden verplicht zijn/haar legitimatiebewijs mee te nemen!!
Kosten theorie examen normaal: € 45,Kosten theorie examen verlengd (15 min extra tijd): € 53,Kosten theorie examen individueel: € 95,-
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Praktijk
De rijles
De rijlessen worden gegeven met de nieuwe Hyundai Kona schakel. Voor de
automaat gebruiken we Hyundai i20.
Iedere instructeur heeft zijn eigen schakel lesauto zodat de leerling niet hoeft te
switchen van auto.

Verhindering/annulering rijles
Bij verhindering of annulering dient de leerling dit 48 uur voor aanvang van de les
kenbaar te maken bij de instructeur /verkeersschool.
De leerling kan de instructeur op zijn/haar mobieltje bereiken. Is dit niet het geval
dan kan hij contact opnemen met het algemeen nummer 0495- 49 17 14.
Mailen kan natuurlijk ook naar info@verkeersschoolcranenbroek.nl
Spreek NOOIT een voicemail in en stuur ook GEEN sms bericht. Dit wordt niet
geaccepteerd als annulering!
NIEUW: u kunt zelf via www.verkeersschoolcranenbroek.nl uw rijles online
reserveren/annuleren
Is de les niet binnen de gestelde termijn geannuleerd en de leerling is niet aanwezig
op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats dan wacht de instructeur 15 min. Is
de leerling binnen deze tijd niet bij het lesvoertuig dan word de les in rekening
gebracht en rijd de instructeur verder naar de volgende leerling.

Instructeurs
Voor de categorie B beschikken wij over 10 instructeurs die met z’n alle gezamenlijk 1
doel voor ogen hebben: De leerling op een prettige leerzame manier de
verkeersdeelneming aan te leren.
De leerling kan de keuze maken om rijles te krijgen van een mannelijke of vrouwelijke
instructeur, jongere of iets oudere.
In principe krijgt de leerling altijd les van een vaste rijinstructeur. Mocht erg een klik
zijn tussen de leerling en instructeur of het rooster van de leerlinge en instructeur
komen niet overeen, dan kan er natuurlijk altijd van instructeur gewisseld worden.
Bij ziekte van instructeur proberen wij ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk rijlessen
geannuleerd worden. (mits dit haalbaar is).
Alle instructeurs die bij de verkeersschool les geven zijn zeer bekwaam.
De verkeersschool zorgt voor bijscholingen en zorgt ervoor dat alle instructeurs op 1
lijn rijles geven.
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Tussen Tijdse Toets
De tussentijdse toets (TTT) is een proefexamen op ongeveer 3/4 van de opleiding. De
toets verloopt als een echt praktijk examen. Hiermee kun je alvast wennen aan het
examen, zodat je dan minder nerveus bent.
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets je
rijvaardigheid. Hij controleert alles wat bij een echt examen ook getoetst wordt.
De toets duurt even lang als een echt examen. Je instructeur rijdt mee.
In de toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van
het 1e praktijk examen, zoals bijvoorbeeld file parkeren of bocht achteruit.
Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee.
Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand
hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. De examinator
en je instructeur geven na de toets tips ter verbetering.
Bewaar het adviesformulier en neem het mee naar het rijexamen. Het is je bewijs
van vrijstelling voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het
adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.
Aanvragen:
De tussentijdse toets word in overleg tussen instructeur en de leerling aangevraagd.
Voordat een tussentijdse toets kan worden aangevraagd moet de leerling de
rijschool gemachtigd hebben met DIGI-D.
Geef altijd duidelijk aan welke data wel of niet kunnen zodat wij rekening
kunnen houden met de planning.
Als de toets eenmaal gepland is dan is deze niet of nauwelijks meer te
annuleren!!

Praktijkexamen
Als allerlaatste van de opleiding volgt het felbegeerde praktijkexamen. Het
examen voor de personenauto duurt in totaal 55 minuten, waarvan 35 minuten
zijn gereserveerd voor de praktijkrit. Je rijdt in je eigen lesauto en de examinator zit
naast je en geeft de opdrachten of aanwijzingen.
Indien je dat prettig vindt, dan mag je instructeur meerijden tijdens het examen.
De examinator beoordeelt of je de auto voldoende onder controle hebt en of je
veilig en zelfstandig door het verkeer gaat. Er mogen kleine foutjes inzitten, maar
over het geheel gezien moet de rit wel voldoende zijn om te kunnen slagen.
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Het praktijkexamen bestaat uit de onderdelen:
• ogentest (kenteken lezen op ca 25 meter afstand)
• voertuigcontrole
• verkeersdeelneming
• 2 bijzondere manoeuvres
• ca 10 minuten zelfstandig route rijden
Faalangst examen
Faalangst of zenuwen
Er zijn maar heel weinig mensen die geen zenuwen kennen voor een examen, er
hangt tenslotte best wat vanaf. Enige spanning hoeft geen nadelige gevolgen te
hebben en de meeste van ons kunnen daar ook redelijk goed mee overweg
zonder dat de prestatie er erg onder lijdt. Maar voor sommigen gaat het allemaal
wat verder dan alleen zenuwen. Zij hebben zo veel last van angst, dat ze niet
meer in staat zijn de prestatie te leveren die er van hen verwacht wordt en in het
ergste geval gaan ze de confrontatie uit de weg. In dat geval kan het zijn dat er
sprake is van faalangst.
Als u last heeft van faalangst dan zijn er tegenwoordig ook faalangst examens
beschikbaar. Overleg hierover met je instructeur of je dit ook echt nodig hebt.
Aanvragen:
Het aanvragen van het praktijkexamen kan in overleg met de instructeur.
Het examen kan pas aangevraagd worden als de leerling de rijschool gemachtigd
heeft met DIGI-D
Geef duidelijk aan welke data je wel of niet beschikbaar bent. Als er eenmaal een
examen gepland is dan is dit niet of nauwelijks meer te wijzigen.
De leerling dient de verklaring van geschiktheid (zie bijlage) te hebben ingevuld.

8

Contact gegevens
Openingstijden kantoor:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 uur t/m 12.00 uur
08.00 uur t/m 12.00 uur
08.00 uur t/m 12.00 uur
08.00 uur t/m 12.00 uur
Kantoor gesloten
08.00 uur t/m 12.00 uur
Kantoor gesloten

13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

t/m
t/m
t/m
t/m

17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur

13.00 uur t/m 17.00 uur

Wilt u er zeker van zijn dat er iemand aanwezig is als u langs komt. Neem dan van te
voren even contact met ons op voor een afspraak!
Iedere instructeur heeft z’n eigen lesrooster. Dit lesrooster wijkt af van de standaard
openingstijden.

Telefoon nummers:
Algemeen telefoon nummer: 0495- 49 17 14
Adrie
Martijn
Maarten
Marco
Mark
Morrison
Ivar
Riny
Ron
Peter

06- 30 22 18 45
06- 10 62 73 90
06- 13 92 29 35
06- 23 20 60 14
0495- 49 17 14
06- 83 59 30 52
06- 20 55 55 58
0495- 49 17 14

De instructeurs zijn soms niet in de gelegenheid de telefoon op te nemen vanwege
examens of complexe verkeerssituaties.
Bel dan op een later tijdstip terug of bel dan naar het algemeen telefoon nummer.
Spreek NOOIT een voicemail in en stuur ook GEEN sms bericht!
Onze voorkeur heeft mailen! Omdat wij geregeld in situaties in het verkeer zitten
waarbij de telefoon niet wenselijk is kun je het beste mailen naar:
Info@verkeersschoolcranenbroek.nl
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De kosten:
Er zijn een aantal mogelijkheden hoe u de kosten kunt voldoen. Er kan een keuze
gemaakt worden uit:
•
•
•

Pakket opleiding op rekening met automatische incasso
Reguliere opleiding op rekening met automatische incasso
Reguliere opleiding met contante betaling

Onderstaand vindt u de uitleg van de verschillende mogelijkheden

Pakket opleiding op rekening.
De pakketopleidingen kunnen uitsluitend op rekening met automatische incasso of
contant.
Starters Voordeelpakket
2019

Prijs

•
•
•
•
•

25 rijlessen
à 60 minuten
Theoriecursus klassikaal (dinsdagavond van 19.00 t/m 21.00)
1000 theorie vragen online
1 theorie examen (normaal)
1 Praktijk examen (normaal)

€ 1475,-

Betaling geschied in 1 termijn voorafgaande van de opleiding
Extra termijn mogelijk. kosten extra termijn € 25,Normaal € 1600,- Uw voordeel: € 125,- In het Voordeelpakket lest u voor € 43,- per les
Lespakket A

10 rijlessen

à 60 minuten

Prijs € 480,-

Betaling in 2 termijnen van € 240,- met factuur

Lespakket B

20 rijlessen

Prijs € 960,-

Betaling in 4 termijnen van € 240,- met factuur

Lespakket C

30 rijlessen

Prijs € 1440,-

Betaling in 5 termijnen van € 288,- met factuur

Lespakket D

40 rijlessen

Prijs € 1920,-

Betaling in 6 termijnen van € 320 met factuur

à 60 minuten

à 60 minuten

à 60 minuten
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Regeling pakket:
Als de leerling uiteindelijk minder lessen nodig heeft gehad dan die in het pakket
zitten dan krijgt hij/zij het overige aantal terug gestort. Dit geldt alleen voor de
rijlessen. Zijn er meer lessen nodig dan die in het pakket zitten dan kan de leerling de
overige rijlessen er los bij nemen tegen het normale tarief.

Reguliere opleiding op rekening met automatische incasso
De leerling is niet verplicht om een pakket te kiezen. Er kan ook gekozen worden
voor een reguliere opleiding.
De opleiding in de praktijk blijft natuurlijk hetzelfde maar de kosten zijn dan variabel.
Er wordt voor deze optie wekelijks gefactureerd.
Kiest de leerling voor de reguliere opleiding op rekening dan gaan alle kosten via de
automatische incasso.

Reguliere opleiding met contante betaling
Natuurlijk blijft de opleiding in de praktijk het zelfde maar de kosten worden dan
contant na afloop van iedere rijles voldaan.
Kiest de leerling voor de contante betaling dan moet hij er wel van bewust zijn dat
de kosten voor het reserveren van een examen of tussentijdse toets eerst moeten zijn
voldaan voordat het examen of toets in behandeling word genomen.

Kostenoverzicht
Autorijles
Auto Theorie boeken
Auto Theorie cursus
Auto Online theoriecursus
Auto Theorie 1000 vragen
Auto Theorie examen
Auto Theorie examen met extra tijd (15
min)
Auto Theorie examen individueel
Auto Tussen Tijdse Toets
Auto Praktijk examen
Auto praktijk examen BNOR
Auto Praktijk examen Faalangst

€ 48,€ 45,€ 100,€ 49,95
€ 25,€ 45,€ 53,€ 95,€ 210,€ 230,€ 245,€ 280,-

11

Machtigen met DIGI-D
Voordat de rijschool een theorie examen, tussentijdse toets of een praktijk examen
kan reserveren moet de leerling de rijschool machtigen met DIGI-D.
Het beste kan de leerling direct na de 1e rijles de rijschool machtigen.
Het machtigen kan heel snel gaan maar onze ervaring leert dat dit ook ooit een
tijdje kan duren.
Hier onder vindt je de handleiding voor het machtigen met DIGI-D. Lukt dit niet?
Neem dan direct contact op met de rijschool zodat wij je kunnen helpen.

Het rijschool nummer is:

9834X3
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Bijlagen
Onderstaande formulieren invullen en inleveren bij je instructeur:
Invullen kan ook online: http://verkeersschoolcranenbroek.nl/auto/aanmelden-auto
Roepnaam
Achternaam
Adres + nr
Postcode
Woonplaats
e-mail
Geboorte
BSN nr.
datum
Tel vast
Tel. Mobiel
Maak uw keuze uit onderstaande opleidingen:

Reguliere opleiding met contante betaling
Reguliere opleiding met automatische incasso
Factuurnaam
Factuur adres
Postcode
Woonplaats
IBAN rekening
nummer
Handtekening
Vul de gegevens zeer nauwkeurig in blokletters in!

Pakketopleiding met automatische incasso
Starters
Voordeelpakket
2019
Starters
Voordeelpakket
2019
Lespakket A

25 rijlessen + theoriecursus klassikaal +
online 1000 vragen + 1 theorie
examen + 1 praktijk examen +
25 rijlessen + theoriecursus klassikaal +
online 1000 vragen + 1 theorie
examen + 1 praktijk examen
10 rijlessen

Lespakket B

20 rijlessen

Lespakket C

30 rijlessen

Lespakket D

40 rijlessen

€ 1475,-

€ 1500,in 2 termijnen (€ 717,50 per
termijn)
€ 480,- in 2 termijnen
(€ 240,- per termijn)
€ 960,- in 4 termijnen (€240,per termijn)
€ 1440,- in 5 termijnen (€ 288,per termijn)
€ 1920,- in 6 termijnen ( 320,- per
termijn

Automatische incasso

Factuurnaam
Factuur adres
Postcode
Woonplaats
IBAN rekening
nummer
Handtekening
Vul de gegevens zeer nauwkeurig in blokletters in
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Verklaring van geschiktheid/ Gezondheidsverklaring
Vanaf 1 november 2017 is het niet langer mogelijk om via de verkeersschool een
gezondheidsverklaring in te dienen. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf
verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zélf de Gezondheidsverklaring in te
vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn
deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.
Hoe indienen?
Iedereen kan snel en gemakkelijk zelf een Gezondheidsverklaring indienen via

http://mijn.cbr.nl
LET OP:
de gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig. Wanneer er geen medische complicaties
zijn moet je deze verklaring niet TE vroeg invullen. Wanneer er wel medische
aandacht vereist is, is het verstandig deze verklaring in een vroeg stadium in te
vullen.
Een medisch traject bij het CBR kan zéér veel tijd in beslag nemen.
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