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Welkom! 

 
Allereerst heten wij jou van harte welkom bij Rijschool 023. Rijschool 023 is de rijschool die boven alle 
andere rijscholen wilt uitblinken. Dit doen wij door ons te onderscheiden op gebied van 
klantgerichtheid, deskundige instructie met vooruitstrevend lesmateriaal en een ontspannen sfeer in 
de auto! Wij staan bekend om onze goede resultaten en hechten hier dan ook veel waarde aan. 

 

Samenwerking met Rijschool 023 verzekert jou van een professionele partner, die een zorgeloze 
begeleiding verzorgt van jouw autorijbewijs opleiding. Met slechts 1 aanspreekpunt, landelijke dekking 
en een compacte opleiding vertrouwen wij erop jou te allen tijde van dienst te kunnen zijn.  

Hierbij doen wij je de informatiebrochure toekomen over de opleiding voor het behalen van je 
autorijbewijs (B).  

 

Waarom Rijschool 023  

• Hoog slagingspercentage! 

• Modern en milieuvriendelijk wagenpark  

• Je lest met je persoonlijke coach  

• Transparantie voor de leerling & opdrachtgever 

 

Het B-rijbewijs  

Een rijbewijs halen is bij ons een belevenis die je altijd zult bijblijven! Rijschool 023 zorgt ervoor dat je zorgeloos 
alle stappen op weg naar jouw rijbewijs aflegt. Wij starten de opleiding met een intake. In deze niveau bepalende 
test leer je ons als bedrijf kennen en ga je met je persoonlijke coach een doelgericht stappenplan naar het 
praktijkexamen opzetten met duidelijke afspraken qua opbouw van de opleiding en de investering. 

 

Wij vinden open communicatie en een helder systeem van afspraken van essentieel belang voor het welslagen 
van ons gezamenlijk doel; het behalen van jouw autorijbewijs! Dit kun je in je rijopleiding op diverse manieren 
merken:  

• Snel starten met je rijopleiding;  

• Speciale trajecten (autisme, faalangst, geestelijk/fysiek beperkt);  

• Spoedopleidingen. 
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Opleiding autorijbewijs (B)  

Om het autorijbewijs te halen dien je te slagen voor het theorie-examen en het praktijkexamen. Voordat je met 
de praktijkopleiding start, doe je eerst een intest met je toekomstige coach. Na een korte kennismaking met je 
coach, ga je lekker autorijden en tijdens de rit krijgt de coach een goed beeld van je al kan, wat je nog moet zou 
moeten leren en wat je misschien zelfs af zou moeten leren. 

Vanaf het moment dat je met de opleiding start, zal de coach jouw voortgang in de verschillende facetten 
bijhouden en maakt hij deze voor jou inzichtelijk. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: de bijzondere 
verrichtingen, de rijvaardigheden en de overige zaken die van belang zijn. Zo weet jij exact waar je “staat” en hoe 
ver je bent in je rijopleiding! 

 

De rijlessen worden gegeven op:  

• maandag t/m vrijdag  

• zaterdag en zondag in overleg met je rij-instructeur. 

In principe wordt je thuis opgehaald en afgezet. In overleg met je rij-instructeur kun je ook elders worden 
opgehaald en afgezet (wel binnen ons werkgebied).Denk hierbij aan het station, school, werk, of stage.. 

 

Theorie-examen  

Het eerste verplichte onderdeel is het behalen van het theorie-examen. De Auto theorie gaat onder anderen over 
verkeersregels, verkeersinzicht en gevaarherkenning en is belangrijk om goed met je rijlessen aan de slag te gaan. 
Je zult zien dat je na het behalen van de Auto theorie een stuk zelfstandiger wordt in de auto waardoor je echt 
stappen gaat maken! 

 In onze webshop of op onze vestigingen kun je bijvoorbeeld theorieboeken en USB-sticks met examens en 
video’s kopen. 

Volg je liever een klassikale cursus waar jij terecht kunt met je vragen? Geen enkel probleem! Iedere maand 
organiseren wij een theoriecursus op 4 dinsdagavonden. Benieuwd naar de beschikbare data? Kijk dan snel op 
onze website. 

Het theorie-examen wordt afgenomen op 1 van de CBR-locaties in de regio. Het reserveren van examen kun je 
gemakkelijk regelen via de website van het CBR. 

Tussentijdse toets  

De tussentijdse toets is een soort proefexamen bij het CBR. Je rijdt samen met jouw coach naar het CBR en hier 
maak je kennis met de examinator, net zoals bij het 'echte' praktijkexamen. Na een korte introductie ga je 
richting de auto en dan gaat het beginnen!  

Je laat zien hoe ver jij al bent in je rijopleiding, wat je allemaal kunt en hoe je de auto bedient. In principe kun je 
niet slagen of zakken voor de toets, wel kun je een vrijstelling verdienen waardoor je de bijzondere manoeuvres 
niet meer tijdens het praktijkexamen hoeft te doen! 

Praktijklessen en examen  

Na de intest zal de coach een advies uitbrengen welk pakket het meest bij jou past. Je krijgt een lesplanning die 
aansluit op jouw wensen en beschikbaarheid zodat je kunt starten met de rijles!   

Hou er echter rekening mee dat je, bij aanvang van de tussentijdse toets of het praktijkexamen, wel het 
theorieexamen moet hebben gehaald!  

https://www.theorie-leren.nl/shop/school/rijschool-023.html
https://rijschool023.nl/theorie-examen-cbr-haarlem/
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Tot ziens bij Rijschool 023! Met deze brochure hopen wij jou voldoende geïnformeerd te hebben over de 
mogelijkheden voor het behalen van jouw  Autorijbewijs bij Rijschool 023.  

  

Wil jij meer informatie of de mogelijkheden bepreken over deze opleiding? Schroom dan niet om contact op te 
nemen met Rijschool 023. Je kunt ons bellen op telefoonnummer   023 - 785 40 52 of stuur je mail naar 
info@rij023.nl Onze medewerkers begeleiden en adviseren je graag verder.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

  

Rijschool 023 
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