Waarom kiezen voor Verkeersschool Istha?
In deze tijden is er genoeg om uit te kiezen om een opleiding te volgen om je rijbewijs te gaan
halen. Echter is het raadzaam om je zelf goed te (laten) informeren aan wie je, je opleiding toe
vertrouwd. Je gaat immers een grote investering doen in tijd en geld en hiervoor verdien je
duidelijke en transparante informatie.
Een grote Verkeersschool zoals Verkeersschool Istha heeft jarenlange ervaring en is niet voor niets de
grootste van de Noord-kop geworden. Dit gaat natuurlijk nooit vanzelf en is er veel werk, inzet ,
ondernemerschap en innovatie voor nodig om een goede naam op te bouwen waarin de klant
centraal staat en altijd kan terug komen voor het volgende rijbewijs met een complete service.
Op internet is een groot scala aan informatie beschikbaar maar klopt dit ook en wordt dit ook
gecontroleerd? Maak daarnaast dus ook een persoonlijke afspraak desgewenst met je ouders erbij
om je goed te laten informeren over je rijopleiding, je kunt in dit gesprek dan ook duidelijk je wensen
aangeven en kijken of de Verkeersschool je wensen kan vervullen in een opleiding die bij jouw past.
Een FAM (Federatie Autorijschool Management) Verkeersschool steunt op 3 belangrijke pijlers
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Professionaliteit
Het lijkt vanzelf sprekend, maar
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Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn leuk en horen tegenwoordig bij het reclame beeld van ieder bedrijf en zou het
dom zijn hier natuurlijk geen gebruik van te maken, het scheelt immers in je portemonnee waar je
weer andere leuke dingen van kan doen.
Wees je echter wel bewust van het feit dat een aanbieding alleen gegeven kan worden als er ergens
op bespaart wordt.

En rijopleiding voor bijvoorbeeld een goedkoop uurtarief kan daardoor interessant lijken, maar je
komt vaak achteraf bedrogen uit. Een rijschool moet nl. 21% btw afdragen en aan wettelijke eisen
voldoen die ook geld kosten zoals belasting en verzekeringen en verplichte nascholing voor de
instructeurs. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je les krijgt in een onverzekerd voertuig van een
instructeur niet zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit lijkt ver te gaan maar in de praktijk is het
de harde werkelijkheid waardoor kandidaten worden gedupeerd.
Wij beseffen terdege dat een rijopleiding veel geld kost, maar het is niet duur! We merken dat een
rijopleiding vaak als duur wordt ervaren maar willen je erop wijzen dat je voor een gemiddelde van
€ 42,= per les inclusief 21% btw een goed onderhouden auto, geschoolde instructeur,
professionaliteit, klantvriendelijkheid en service mag verwachten….. is dat duur?

Klantvriendelijkheid
Wat zoek jij in je rijopleiding? Wanneer ben je graag in het bezit van je rijbewijs? Gooit je
schoolrooster jouw lesschema overhoop? Heb je extra hulp nodig?
Een professionele Verkeersschool zoekt samen met jou naar de oplossing, hoe gek de vraag ook mag
zijn! Elke ‘onmogelijke’ vraag wordt als uitdaging gezien en alle mogelijkheden en flexibiliteit op tafel
gelegd om samen tot een mooie planning te komen.
Als je met plezier en enthousiasme aan je opleiding werkt zal je ook veel sneller leren en eerder op
examen niveau zijn.
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Service
Gemiddeld heeft een kandidaat 41 rijlessen van 60 minuten nodig ter voorbereiding op het eerste
praktijk examen. De lesprijs ligt gemiddeld op € 42,= bij Verkeersschool Istha. Een professionele
Verkeersschool bied meer dan alleen maar rijles!
Met alleen een rijles ben je er natuurlijk nog lang niet want je zult ook eerst je theorie moeten
behalen voordat je een toets mag doen of mag afrijden bij het CBR. Daarvoor heeft Verkeersschool
Istha 2 theoriecentra compleet ingericht volgens het nieuwste examen systeem van het CBR. Elke
maand worden hier voor elke categorie cursussen verzorgt waar je goed wordt begeleid en niet op
papier een antwoord hoeft in te vullen maar de juiste lessen en proef examens via een tablet, net als
bij het CBR, worden afgenomen.

Opgehaald/
terug gebracht
waar jij wilt

Inzicht in
lesvoortgang

Passende
instructeur

Examen
begeleiding

Belpunt altijd
bereikbaar

Service
Instructeur
hoeft alleen
rijles te geven

Gespreid
bedje

Eigen
theoriecentra

Wij regelen
alles voor jou

Betrouwbaar

Rijbewijs halen of een rijbewijsopleiding volgen?
Bij FAM Verkeersschool Istha haal je geen rijbewijs maar volg je een rijbewijs opleiding!
Er is een heus verschil tussen een rijbewijs ‘halen’ en een rijbewijsopleiding volgen. Een rijbewijs
halen suggereert ‘dat doe ik even’ en je kunt nu eenmaal niet een rijbewijs kopen door in te gaan op
uitsluitend aantrekkelijke pakketten en all-in prijzen.
Een rijopleiding is voor iedereen maatwerk, de een heeft nu eenmaal meer aanleg als de ander.
Besef dit en laat je goed informeren en maak de keuze voor een professionele opleider en start
met zekerheid een geslaagde rijbewijsopleiding!!

Belangrijke tips voor een juiste keuze:
Mocht je gaan uitkijken naar welke opleider bij jouw past stel jezelf dan oa de volgende vragen, want
met een paar rijlessen ben je er nog niet;
1.
2.
3.
4.
5.

Wat vind ik belangrijk in mijn opleiding en kan de rijschool dit ook voor mij verzorgen?
Past de rijschool zich aan, aan mijn school of werkrooster?
Kan ik meerdere lessen per week nemen als ik dat wil?
Kan ik mijn opleiding tussentijds nog aanpassen als ik dat wil?
Kan de rijschool voor mij een vaste planning op maat maken op mijn tijden?

6. Kan ik bij de rijschool ook recente theorieboeken en een cd-rom leveren voor thuis?
7. Kan ik bij de rijschool een goede theoriecursus volgen?
8. Als ik dan niet slaag, heeft de rijschool dan oplossingen en ervaring voor mijn examenstress,
faalangst of dyslexie?
9. Kan ik ook privé theorieles krijgen als ik dit nodig heb?
10. Moet ik zelf mijn theorie examen regelen of kan de rijschool dit voor mij doen?
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mag ik zelf bepalen in welke stad ik rijles wil volgen? (Den Helder, Alkmaar, Hoorn)
Wordt ik altijd thuis opgehaald of kan dit ook vanaf mijn werk of school?
Rijd ik tijdens mijn lessen alleen of samen met iemand anders?
Duren mijn rijlessen een uur, 50 minuten of 3 kwartier voor deze uur prijs?
Krijg ik mijn hele opleiding dezelfde instructeur of aldoor een andere?
Is er een vervangende instructeur als mijn instructeur ziek wordt?
Is er een vervangende auto als mijn lesvoertuig plotseling stuk gaat?
Kan ik ook overstappen naar een andere instructeur als het met mijn instructeur niet klikt?
Is de instructeur nog bevoegd om les te mogen geven, heeft hij aan zijn nascholing voldaan?

20. Zit ik niet constant naast een bellende instructeur omdat er geen bemand kantoor is waar de
telefoon wordt opgenomen? Dit gaat tenslotte ten koste van jouw rijles!
21. Zijn er faciliteiten bij de rijschool zodat er even pauze kan worden gehouden tijdens de rijles
met een kopje (gratis) koffie of thee.
22. Wie bepaald wanneer je examen gepland wordt? Heb je inzicht op je instructiekaart of je er
klaar voor bent en alle examen onderdelen hebt geoefend.
23. Kan ik bij de rijschool ook een CBR toets aanvragen? Dit geeft je meer kans van slagen op het
praktijk examen.
24. Wordt ik voor de CBR toets en examen ook netjes thuis opgehaald en kan ik nog een les van
te voren nemen?
25. Word ik na het examen ook weer thuis gebracht?
26. Mag ik zelf bepalen waar ik wil afrijden of bepaald de rijschool dit?
27. Kan ik ook een faalangst examen aanvragen als ik dit graag wil?
28. Wat is de prijs van een CBR examen? Een goedkoop uurtarief leid vaak tot hogere
examenkosten voor de kandidaat.
29. Is een her examen goedkoper als een 1e examen? Tenslotte hoeft de rijschool maar eenmalig
het CBR te betalen voor de eigen verklaring van € 27,80.
30. Wat is het lesgemiddelde van de rijschool? Een hoog slagingspercentage is nog geen goede
rijschool als je veel meer lessen krijgt en daardoor ook nog veel duurder uit bent.
31. Is mijn lesvoertuig verzekerd en heeft het ook een extra inzittende verzekering?
32. Als ik nog lessen over heb uit mijn pakket, krijg ik die dan terug of ben ik mijn geld kwijt?
33.
34.
35.
36.

Is de rijschool aangesloten bij een branche organisatie die de rijschool controleert?
Kan ik ervan op aan dat als ik een klacht heb dat, dit ook snel wordt opgelost.
Als ik een klacht heb kan ik dan ergens terecht als de rijschool het niet oplost?
Kan ik ergens zien waar andere leerlingen hun beoordeling hebben gegeven en tevreden
waren over de rijschool? Kortom is er een transparant review systeem.

We hopen dat we je zo alvast wat inzicht hebben kunnen geven wat een rijbewijs opleiding voor
vragen moet gaan oproepen voordat je buiten de aantrekkelijke aanbieding een juiste keuze kan
gaan maken.
We nodigen je van harte uit op een van onze kantoren in Schagen of Den Helder voor een persoonlijk
gesprek om jouw opleiding te bespreken.

