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Die 8 dingen die je moet weten, zodat je de juiste rijschool kiest!  Want jij 
wilt toch ook zo snel mogelijk slagen met zo min mogelijk lessen? 

 

Om een goed beeld te hebben, geef ik je eerst enkele feiten over het halen van een rijbewijs.  

Daarna krijg je de 8 ultieme tips om te zorgen dat je gemiddeld sneller en goedkoper uit bent! Maar wel op zo’n manier dat 

je daarna ook nog met plezier, zelfverzekerd en met vertrouwen in de auto zit. 

  

 

Een rijbewijs heb je voor je leven, dus kijk vooral niet alleen naar de goedkoopste prijs! Want een aanbod wat te 

mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook.  

Is het rijbewijs halen duur? Niet als je bedenkt dat je ruim 50 jaar met een rijbewijs kunt doen. Spaar je 50 jaar 

lang slechts 0,13 cent per dag, dan heb je het bedrag alweer terug!  

  

http://www.rijdenbijbart.nl/
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De 8 ultieme tips om minder te lessen en 
sneller te slagen! 

 
1. Bepaal of de rijschool jouw kan helpen aan dat felbegeerde 

rijbewijs! 

 
• Neem altijd eerst een proefles! Je kunt afgaan op aanbevelingen van je ouders of vrienden, maar bedenk 

wat goed is voor een ander, is niet altijd goed voor jou. Probeer dus altijd eerst zelf een beeld te 

vormen, dan kom je nooit voor vervelende verassingen te staan. Neem dus nooit overhaast een 

beslissing. 

 

• In de rijles wil je iemand naast je hebben die jouw kan coachen en motiveren, zodat je het maximale uit 

de les weet te halen. Je wilt het natuurlijk ook leuk hebben tijdens de lessen en een beetje op 1 lijn 

zitten. Omdat te kunnen bepalen is een kennismaking of proefles echt een aanrader. Vergeet niet al je 

vragen te stellen. 

 

• Je zult zien dat lang niet alle rijscholen een proefles hebben. En als je wel een proefles/rijles kunt doen, 

is de les vaak niet gratis (of alleen bij afnamen van een lespakket).  

 

• Je kunt ook denken aan andere zaken, zoals wil je liever een man of vrouw als rijinstructeur. Wat is het 

slagingspercentage van de rijschool. Wat zeggen de reviews op facebook of de website. Of zoek je 

iemand die deskundig is in faalangst, rijangst, autisme of ADHD. (let op: Vraag altijd naar de 

successen/voorbeelden als iemand zegt deskundig te zijn. Het is niet moeilijk een certificaat te halen, 

maar werkt iemand ook regelmatig met een bepaald soort leerlingen)  

 

 

 

Rijden bij Bart wil graag de drempel laag houden. Je kunt dus altijd eerst een gratis proefles uitproberen, zonder 

dat je aan verdere verplichtingen vast zit.  

Net zoals jou wil ik ook ervaren of er een voldoende basis is om jou te kunnen begeleiden. De opleiding en het 

halen van een rijbewijs bestaat grotendeels uit coaching en dan moet jij wel de juiste persoon als instructeur naast 

je hebben. 

Meld je dus rustig aan voor een proefles 

 

 

 

http://www.rijdenbijbart.nl/
http://www.rijdenbijbart.nl/proefles
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2. Haal op tijd jouw theorie examen, want: 

 
• Zonder theoriecertificaat kun je geen praktijkexamens aanvragen. Daarnaast moet je bij het aanvragen 

van een examen, vaak rekening houden met een wachttijd van ruim 5 weken! Haal dus je theorie voordat 

je begint met rijlessen of in ieder geval in de eerste 2 maanden als je wekelijks gaat lessen. 

 

• Het theorie examen is veel moeilijker, dan de meeste leerlingen denken. Gemiddelde slagen leerlingen 

in 2,4 keer. Teveel leerlingen gaan te snel of zonder voorbereiding op examen. Je moet er dus echt voor 

leren. De vragen in het theorie examen worden ook steeds doorontwikkeld, waardoor het CBR ook 

goed kan toetsen of je de stof hebt begrepen.  

 

• Vergeet vooral niet dat je de theorie nodig hebt in jouw praktijklessen. Wil je dus minder lessen en 

sneller slagen, dan heb je de kennis van de theorie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de voorrangsregels, 

verkeersregels over parkeren, kennis van de borden en hoe hard je maximaal mag rijden.  

 

• Als jij zelf het theorie examen gaat inplannen, doe dit dan alleen via mijncbr.nl. Andere sites vragen 

extra kosten, zonder daar echt iets voor te doen. 

 

 

Je kunt op verschillende manieren jouw theorie leren. Kies iets wat goed bij jou past:  

 

In mijn webshop van VekaBest kun je naast theorieboeken ook online theorieboeken kopen inclusief 

oefenexamens. Ga naar de webshop! 

Wil je liever een heel uitgebreide online theorieopleiding, kies dan voor iTheorie inclusief 100 oefeningen voor 

gevaarherkenning en 50 oefenexamens. Ga naar iTheorie! 

Uiteraard kun je ook een dagcursus volgen met aansluitend een examen. Nadeel is dat dit vrij prijzig is en dat de 

stof vaak niet lang blijft hangen. Wil je naast jouw zelfstudie liever wel wat ondersteuning, kies dan voor mijn 

bijles. Ga naar meer informatie over nemen van bijles! 

 

 

 

  

http://www.rijdenbijbart.nl/
https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login
https://www.theorie-leren.nl/shop/school/rijden-bij-bart.html
https://www.rijdenbijbart.nl/product/itheorie/
https://www.rijdenbijbart.nl/theorie-leermiddelen/
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3. Kies een rijschool die je constant feedback geeft, zodat je weet hoe 
je ervoor staat 
 

• Klinkt logisch, maar het verschil tussen een goede en mindere rijscholen zit vooral in de manier van 

feedback geven. Er moet vertrouwen zijn en je moet ook het gevoel hebben alles te kunnen zeggen. 

 

• Met andere woorden krijg je geen feedback vraag er dan om. Een goede instructeur vraagt altijd hoe je 

het vond gaan, wat ging goed en wat kan beter. Je moet je bewust zijn van de verbeterpunten anders 

slaag je natuurlijk nooit. 

 

• De reden dat je regelmatig stil staat tijdens de rijlessen is niet, omdat de instructeur kan telefoneren of 

koffie drinken. Door situaties te bespreken wordt je bewust van je valkuilen, maar ook van je sterke 

punten. Ben je alleen maar aan het rijden, dan gaat er dus iets niet goed!  

 

• Als de rijschool jouw vorderingen vast legt (op papier of online) dan kun je het ook nalezen. Er zit 

daardoor meer structuur en nuttige herhalingen in de lessen. Een rijschool zonder vorderingskaart is veel 

minder doelgericht bezig, daardoor les je onnodig lang of leer je onvoldoende van je fouten.   

 

• Kies een rijschool die regelmatig tussenevaluaties doet. Alle rij-opleidingen hebben in het algemeen vier 

fases (voertuigbeheersing, eenvoudige situaties, complexe situaties, examentraining). Met de 

tussenevaluaties na elke fase, kun je zien waar je staat op de beoordelingspunten van het CBR zoals 

voertuigbeheersing, veiligheid, doorstroming, sociaal gedrag en milieubewust rijden.  

 

• Overweeg een CBR tussentijdse toets op 2/3 van jouw rijopleiding. Dit heeft enkele voordelen;  

• De toets is grotendeels gelijk aan het praktijkexamen (alleen hoef je nog niet alles goed te kunnen). 

Ervaar dus wat je kunt verwachten.  

• Daarnaast krijg je advies van de examinator op welke punten je nog kan verbeteren.  

• En je kunt een vrijstelling behalen voor de bijzondere manoeuvres (parkeren, omkeren, 

stopopdracht) op jouw praktijkexamen.  

• Met die vrijstelling kun je in de laatste rijlessen volledig focussen op het rijden.  

 

Rijden bij Bart werkt met een lesmethode, waarbij je het autorijden in stappen aanleert op een steeds moeilijker 

niveau. Je krijgt dus constant feedback en leert door regelmatige herhalingen.  Daarnaast adviseer ik altijd een 

tussentijdse toets in te plannen. 

Ik kan hierdoor de lessen op iedereen individueel afstellen en het is dus altijd maatwerk. Ik hou de vorderingen 

online bij in de rijles-app, zodat jij (of zelfs jouw ouders) de voortgang per stap en fases kunt inzien. 

Om te kijken of we een bepaalde fase kunnen afsluiten, gebruik ik een unieke evaluatiemodule DRIVE genaamd. 

Na een rijles met toetsmoment vul ik als instructeur online een aantal vragen in over jouw autorijden. Zodra ik 

klaar ben beantwoord jij dezelfde vragen thuis ook. De verschillen uit het rapport worden in de volgende les 

besproken. Zo weet je precies waar je nog aan moet werken.  

Resultaat minder lessen en snel slagen! 

http://www.rijdenbijbart.nl/
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4. Kies een rijschool die werkt volgens een opbouwende lesmethode 
 

• Er zijn verschillende lesmethodes binnen de rijschool branche. Het doel moet zijn dat je effectief kunt 

leren, zodat je ook snel kunt slagen. Dus doelloos rondjes rijden is er niet bij. En als je steeds dezelfde 

fouten maakt, maar die worden niet aangepakt dan kom je nooit verder. 

 

• Globaal hoort een rijles zo te zijn opgebouwd; 

o De rij-instructeur kijkt of de stap/handeling uit de vorige les (en alles wat je daarvoor al hebt 

gedaan) nog goed is blijven hangen. Zo niet dan wordt dit eerst herhaald, daarna wordt  pas 

verder gegaan met een volgende stap. 

o Het doel en de motivatie van de volgende stap wordt uitgelegd. Daarna wordt de doelstelling 

bepaald (op welk niveau proberen we deze les te komen). Er volgt een uitgebreide uitleg of 

zelfs een demo, waarbij ook de mogelijk fouten worden aangegeven. 

o Daarna ga je aan de slag om de handelingen technisch juist uit te voeren op instructies van de rij-

instructeur. Daarna moet je erbij gaan kijken, nog steeds op instructies van de rij-instructeur. 

Als dat ook goed gaat krijg je steeds minder feedback, soms nog enkele aanwijzingen of een tip. 

Als je de handeling zelfstandig kunt, wordt de handeling in steeds complexere verkeerssituaties 

uitgevoerd.  

o In de rit terug naar huis kan de handeling nog eens getoetst worden, waarbij je pas op de plek 

van bestemming (net zoals in een examen) feedback krijgt over de uitvoering ervan. Er wordt 

gevraagd hoe je het zelf vond gaan. 

o Als afsluiting wordt verteld wat je de volgende keer gaat doen en hoe je daarop kunt 

voorbereiden.   

 

• Tip: Zorg er dus altijd voor dat je weet wat je in de les gaat doen en wat het doel is van de les. Krijg je 

geen feedback, vraag er dan om. Stel vragen over een nieuw onderwerp of over onduidelijkheden. Juist 

dan leer je stukken sneller. 

 

• Sommige rijscholen werken met een praktijkboek, waardoor je de handelingen/stappen kunt nalezen. 

Daarmee kun je ook jouw rijlessen voorbereiden. Het meest handig daarbij is dat de lesvorderingskaart 

overeenkomt met het praktijkboek, zodat je kunt zien wat je gaat doen en waar jouw verbeteringen 

zitten.  

 

Rijden bij Bart werkt met de unieke lesmethode Rijopleiding In Stappen. Hierbij hoort een handig praktijkboek en 

de online lesvorderingskaart in de rijles-app is hier geheel op afgestemd. 

In 4 fases en 46 scripts leer je autorijden. Doordat je de scripts in stappen aanleert, blijven de handelingen beter 

hangen. Ben je een snelle leerlingen dan doen we meerdere scripts per les, heb je met enkele onderdelen meer 

moeite dan neem je kleinere stapjes. Door deze methode weet je precies waar je staat! 

In combinatie met de evaluatiemomenten van DRIVE (zie punt 4) en een Tussentijdse Toets kun je het aantal 

lessen beperken en is slagingspercentage een stuk hoger. 

 

http://www.rijdenbijbart.nl/
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5. Kies een rijschool waar je flexibel, maar regelmatig kunt lessen 
 

• Je kunt het beste minimaal 1x per week lessen. Wil je meer lessen geen probleem. Vraag altijd naar de 

tijden en de mogelijkheden. 

 

• Een goede rijschool gaat flexibel om met de lesduur. Je kunt daarbij ook denken om lessen te nemen van 

1,5 uur. Langer dan 1,5 uur les is overigens niet voor iedereen geschikt gezien de concentratie. 

 

• Denk eraan dat de lesuren vanaf 15:00 uur snel vol zullen zitten, kun je ook in de ochtend dan kun je 

veel vaker lessen.  

 

• Let op: Er zijn ook rijscholen die slechts 50 minuten lessen, dit is weinig efficiënt als je ook nog andere 

leerlingen moet ophalen en wegbrengen. De lesprijs lijkt hierdoor goedkoper, maar is dat vaak niet als je 

het omrekent naar 60 minuten! 

 

• Het meerijden met andere leerlingen kan soms goed zijn, maar het ophalen en wegbrengen kost jou ook 

vaak onnodig lestijd. Vraag bij de rijschool hoe dit is geregeld. 

 

• Woon je 10-15 km buiten de lesplaats, probeer dan een les te plannen voor of aansluitend aan je 

school/werk (als dat wel in de lesplaats is). Of probeer naar het station of een bushalte te komen, zodat 

je geen onnodige tijd (vaak al 30 minuten) kwijt bent aan rijden van en naar je huis. 

 

 

Rijden bij Bart geeft les in Zwolle, maar neemt ook leerlingen aan uit regio Wijhe, Dalfsen, Wezep en Hattem. 

Je kunt op alle doordeweekse dagen lessen en in goed overleg ook in de avond of het weekend. Ik probeer de 

lessen zo te plannen dat je geen leerlingen hoeft op te halen of weg te brengen. De les duurt minimaal 60 minuten 

en je kan eventueel meerder dagen per week lessen of langere lessen nemen. 

Voor meer informatie ga naar www.rijdenbijbart.nl 

 

  

http://www.rijdenbijbart.nl/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/BART/Rijschool%20Bart/Marketing/www.rijdenbijbart.nl


 

www.rijdenbijbart.nl / 06-28521930 / contact@rijdenbijbart.nl 

 
6. Bereid je altijd voor op een rijles. Wil je snel slagen dan, kun je 

meer doen dan alleen instappen en luisteren naar de instructeur. 
 

• Zorg altijd dat je het volgende lesonderdeel weet! Bekijk daarvoor eventueel je lesvorderingskaart of 

vraag het jouw rij-instructeur! 

 

• Lees het praktijkboek door van het nieuwe lesonderdeel (als jouw rijschool daarmee werkt) 

 

• Bekijk aanvullend you-tube filmpjes op het internet! 

 

• Zorg dat je geconcentreerd aan de rijles kunt beginnen (Drink genoeg water voor die tijd en zorg dat je 

uitgerust bent). Geef anders in de les aan, als jij een ‘slechte dag’ hebt. Een goede instructeur speelt daar 

altijd op in! 

 

• Bedankt eventueel vragen, zodat je het maximale uit les haalt  

 

 

7. Zorg dat je alle afspraken vast hebt liggen en niet voor 
onverwachte verrassingen komt te staan 
 

• Als je niet voor onverwachte verrassingen wilt komen te staan, vraag de rijschool dan om een 

kostenplaatje te geven. (Let op: het aantal lessen wat je nodig hebt kan een rijschool slechts ruim 

inschatten) 

 

• Als je een lespakket afneemt bekijk dan goed, wat er allemaal wel en niet is opgenomen. Enkele vragen: 

• Hoeveel rijlessen krijg je en wat is de lesduur?  

• Wat is de lesprijs als je toch meer lessen nodig hebt buiten het lespakket? 

• Zijn de kosten van het praktijkexamen inclusief de examenkosten van het CBR? En zit er in de 

prijs nog een extra lesuur voor het praktijkexamen? 

• Zit er ook een Tussentijdse toets in?  

• Krijg je herexamengarantie? (let op: Deze garantie is zelden gratis. Je betaald dan mogelijk 

meer aan het 1e praktijkexamen of de lesprijs is hoger) 

• Betaal je extra voor een praktijkboek, DRIVE, betaling in termijnen of een theorie-opleiding? 

• Zorg ook dat je de kosten weet van de gezondheidsverklaring en het theorie-examen! 

 

• Een betrouwbare rijschool legt alle bovenstaande afspraken vast in een lesovereenkomst. Daarbij kun je 

ook de algemene voorwaarden doorlezen. In de algemene voorwaarden staan al jouw rechten, maar ook 

jouw plichten zoals het tijdig afmelden voor een rijles etc.  

 

  

http://www.rijdenbijbart.nl/
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8. Spoed opleidingen (10 dagen) zijn duur en lang niet voor iedereen 

geschikt 
 

• Jij wilt snel je rijbewijs halen, hoe minder lessen hoe beter. Jij denkt aan een les of 15 maar is dat wel 

realistisch als je naar de voorpagina hebt gekeken. Nu denk je ik ga voor een spoedopleiding! 

 

• Spoedopleiding waarbij je binnen 10 á 14 dagen je rijbewijs kunt halen zijn niet voor iedereen geschikt. 

Je moet daarvoor al enige aanleg hebben, daarnaast zul je bijna elke dag 4 uur moeten lessen. Het gevaar 

hierbij is dat je weinig tijd krijgt om alle nieuwe handelingen goed te verwerken, waardoor ze niet goed 

blijven hangen.  

 

• Uit de praktijk blijkt dat het slagingspercentage laag is bij spoedopleidingen en dat een leerling vaak 

gedemotiveerd thuis komt als ze gezakt zijn. Het resultaat is dat ze vaak opnieuw veel lessen moeten 

nemen (+extra kosten), omdat de handelingen onvoldoende zijn blijven hangen. Daarnaast is een 

spoedopleiding al duurder dan een normale opleiding. 

 

• Wil je op een normale manier, maar redelijk snel je rijbewijs halen, probeer dit dan in minimaal 8 weken 

te doen. Daarvoor moet je eerst weten of dit voor jou wel haalbaar is. Als je een gemiddelde leerling 

bent, betekent dit ongeveer dat je per week 4,5 uur rijles zult moeten volgen. Het beste kun je dit over 

drie dagen verdelen met lessen van 1,5 uur.    

 

 

 

 

Meer informatie ga naar www.rijdenbijbart.nl 

Rijden bij Bart legt alle afspraken vast in een lesovereenkomst die is opgesteld door de branchevereniging VRB. 

Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan.  

Mijn lesprijzen zijn overzichtelijk vastgelegd in de prijslijst. Voor extra lessen buiten het lespakket om, spreek ik 

een lagere lesprijs af dan mijn losse lesprijs.  

De proefles, praktijkboek, DRIVE, rijles-app zijn gratis bij afname van een lespakket. Daarnaast krijg je een les 

gratis als je een nieuwe leerling aanbrengt.  

Meld je dus gerust aan voor de gratis proefles. 

http://www.rijdenbijbart.nl/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/BART/Rijschool%20Bart/Marketing/www.rijdenbijbart.nl
http://www.rijdenbijbart.nl/prijslijst
http://www.rijdenbijbart.nl/proefles

