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1

Voorwoord

18 Jaar geleden startte ik mijn eigen rijschool: DARO, De Andere
RijOpleiding. Al vanaf de oprichting in het jaar 2000 wilde ik het lesgeven
aan mijn leerlingen anders doen dan tot dan gebruikelijk was bij de
gevestigde orde. Ik wilde af van het beeld van een man die urenlang
meereed met een cursist en af en toe wat mompelde totdat die leerling
uiteindelijk begreep wat de bedoeling was. DARO moest staan voor
vernieuwing en DARO staat voor vernieuwing!
Ik wilde een duidelijke structuur in de opleiding (modulaire opleiding) en
een meetbare vooruitgang. DARO is mede daarom in Breda een van de
grote voortrekkers van de Rijopleiding In Stappen (RIS) geweest. In 2007
startte ik met DARO STEP by STEP, een eigen verbeterde methode,
gebaseerd op de rijopleiding in stappen. Goede zaken bleven behouden,
de ballast van de RIS ging eraf.
DARO is een moderne rijschool. Nieuwe technieken en ontwikkelingen
worden gebruikt als ze bijdragen aan een betere en snellere (lees ook
voordeliger) scholing. Ik denk hierbij aan ons digitaal agenda- en
voortgangssysteem
DATION,
Rijlesplanner
en
RijbewijsAPP,
navigatiesystemen, videoanalyse, digitale ondersteuning via internet in
plaats van boeken, enzovoort.
Maar natuurlijk is het de persoonlijke begeleiding bij de opleiding tot een
verkeersveilige, vlotte, zelfstandige bestuurder het belangrijkst.
Ik heb vertrouwen in mijn manier van lesgeven, zoveel zelfs dat ik de
mogelijkheid van garantie bied. Als enige rijschool in de wijde omgeving
biedt DARO met de No-Risk-optie in de lespakketten DARO Step by Step
echt garantie! Je kunt bij ons het rijbewijs halen voor een vaste vooraf
afgesproken prijs. Je mag zo vaak op als nodig is voor je praktijkexamen,
bovendien mag je er anderhalf jaar over doen.
(Uiteraard zijn daar wel voorwaarden aan verbonden)

Ik krijg veel waardering van de cursisten die
bij me de rijopleiding hebben gevolgd en
niet te vergeten hun ouders. Een tevreden
klant is de beste reclame die ik me wensen
kan. Ik zal er dan ook alles aan doen om
ervoor te zorgen dat mijn klanten tevreden
klanten zijn.
Mocht jij na het lezen van onze brochure
ook eens nader kennis willen maken met
DARO dan nodig ik je van harte uit een
afspraak te maken voor een gratis proefles.
Galder, januari 2018
Jouw rijinstructeur, Jos Schetters
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2todrive

Na een proefperiode van 5 jaar moet 2toDrive in 2018 een wettelijk
vastgestelde mogelijkheid worden. Door 2toDrive kun je nu al eerder
beginnen met rijlessen. Nadat je het rijbewijs hebt behaald mag je tot je
18de verjaardag al de weg op , maar uitsluitend onder begeleiding van een
van de door jou zelf gekozen coach. Je hoeft dus niet meer tot je 18de te
wachten voordat je met rijlessen mag beginnen.
2.1
•
•
•
•
•

Hoe werkt het?
Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je theorieexamen.
Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen.
Als je 17 jaar bent geworden mag je rijexamen doen.
Heb je je rijbewijs behaald? Dan kun je tot je 18de in de auto
rijden samen met een coach.
Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.

2.2
Aanvragen begeleiderpas bij Rijksdienst Wegverkeer
Als je bent geslaagd en je wil met een begeleider de weg op dan moet je
naast je rijbewijs ook je begeleiderpas bij je dragen. De begeleiderpas kun
je aanvragen bij de RDW. Kosten ca. €35,-. Je moet de begeleiderpas al in
je bezit hebben voordat je je rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente.
2.2.1
•

1. Voorwaarden jonge bestuurder:
Je moet woonachtig zijn in Nederland.

•

Je moet tenminste 16,5 jaar oud zijn om een aanvraag voor een
begeleiderpas in te kunnen dienen.

•

Je moet jonger zijn dan 18 jaar.

2.2.2
•

2. Voorwaarden coach:
De coach is tenminste 5 jaar in bezit van een
personenautorijbewijs (categorie B), tenzij hij/zij in bezit is van
een WRM-pas (rijinstructeur).

•

De coach is tenminste 27 jaar oud, tenzij hij/zij in bezit is van een
WRM-pas (rijinstructeur).

•

De coach mag in het verleden (tot 4 jaar terug) geen alcohol- of
gedragscursus hebben gehad.

•

De coach mag in het verleden (tot 4 jaar terug) geen
strafrechtelijke veroordeling voor een verkeersovertreding
hebben gehad.

•

De coach mag tot 4 jaar terug geen onderzoek naar rijvaardigheid
of geschiktheid opgelegd hebben gekregen.
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Eigen verklaring omtrent de gezondheid en machtiging

Je mag pas een auto besturen wanneer je aan de twee volgende
voorwaarden voldoet:
3.1
Medische geschiktheid
Je moet medisch geschikt zijn. Anders gezegd je moet voldoen aan de
eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid aan
rijbewijshouders stelt.
Als je een rijexamen wilt aanvragen, moet je altijd een vragenlijst invullen,
de zogenaamde eigen verklaring omtrent de gezondheid. Op deze lijst
staan vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Je treft deze
vragenlijst aan op rijlesplanner.nl. Deze dien je in te vullen voor je rijschool
je toegang kan geven tot de RijbewijsAPP. Er staat ook een voorbeeld op
de achterzijde van het inschrijfformulier. Indien je elke vraag met “nee”
kunt beantwoorden ben je gewoon geschikt. Je dient tevens altijd zelf op
de CBR site (mijn.cbr.nl) zo’n eigen verklaring in te dienen. Het CBR
streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring van geschiktheid af te
handelen binnen een termijn van vier maanden. In geval de uitslag van
het onderzoek luidt dat je niet geschikt bent is dat natuurlijk heel erg
vervelend. Nog vervelender is het wanneer je in dat geval al begonnen
bent met rijlessen en al onnodig kosten hebt gemaakt.
Een lichamelijke handicap betekent niet altijd dat je niet zelfstandig de
weg op kunt. Er zijn aan een auto zoveel technische aanpassingen
mogelijk, dat het voor bijna iedereen met een lichamelijke handicap
mogelijk is om verantwoord auto te rijden.
Ben je toch op de site van het CBR machtig ons dan direct om een examen
voor je aan te vragen. Ons rijschoolnummer is 0764W8. Zonder deze
machtiging kunnen wij geen toets of examen voor je reserveren.
3.2
Rijvaardigheid
Je moet ook over voldoende rijvaardigheid beschikken. Om rijvaardig te
worden moet je voldoende rijlessen volgen en daarna aan een examinator
van het CBR laten zien dat je inderdaad zelfstandig, vlot en verkeersveilig
een auto kunt besturen. Als je bent geslaagd, worden je verklaring van
geschiktheid en je verklaring van rijvaardigheid geregistreerd in het
Centraal Rijbewijzen Register. De gemeente en het CBR kunnen dit register
raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen.
Vervolgens kun je bij het gemeentehuis van je eigen woonplaats jouw
rijbewijs aanvragen. Je moet dan meenemen: een recente pasfoto, het
vereiste geld en indien je 2todrive gaat doen tevens je begeleiderspas.
Men moet het rijbewijspasje dan nog wel maken. Daar heeft men
ongeveer 5 werkdagen voor nodig. Pas wanneer je jouw rijbewijs hebt
opgehaald mag je een auto besturen.
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Theoriecursus met Traffic-Trainer

Uiteraard is beheersing van de verkeerstheorie absoluut noodzakelijk om
een veilige chauffeur te worden. De theorie wordt door veel mensen veel
te vaak onderschat. Dit blijkt uit het teleurstellende landelijke
slagingspercentage bij de theorie-examens. Amper 40% slaagt landelijk
voor het theorie-examen.
De beste resultaten worden behaald door de cursisten die de theorie
serieus nemen en de moeilijkheid ervan niet onderschatten. Theorie leren
doe je niet zo maar even. Daar moet je serieus tijd in steken!! Wij bieden
onze DARO Step by Step - of DARO Compact cursisten daarom een mooie
online tool in de vorm van Traffic Trainer. De kosten zijn in de prijs van je
pakket inbegrepen.
Wij werken dus niet meer met een theorieboek. Alle theorie die nodig is
om het examen bij het CBR met succes te kunnen afsluiten is te vinden in
ons Traffic-Trainer systeem op internet. Met de persoonlijke inlogcode kun
je via onze internetsite, www.jouw-rijles.nl interactief deelnemen aan de
theoriecursus en examentrainingen van TrafficTrainer. Jouw instructeur
volgt jouw internetactiviteiten en aan hem kun je eventuele vragen
voorleggen die hij via e-mail of tijdens de rijles beantwoordt.
Voor leerlingen die heel veel moeite hebben met theorie leren is er de
mogelijkheid om mondeling theorieles te krijgen aan de rijschool. Dit is
individueel onderwijs of in een heel kleine groep. De kosten hiervoor
bedragen € 25,- per cursist per avond (100 minuten) en zijn niet in de prijs
van de lespakketten inbegrepen en worden achteraf gefactureerd. Het
verdient aanbeveling het theoriecertificaat te behalen voordat je start met
de praktijkmodule 3. Heb je gekozen voor een van onze NoRisk pakketten
dan ben je zelfs verplicht in het bezit te zijn van het theoriecertificaat
voordat je aan Module 3 mag beginnen. (Dit heeft alles te maken met de
DARO rijbewijsgarantie*). Het niet (op tijd) bezitten van het
theoriecertificaat kan jouw rijopleiding ernstig vertragen, waardoor
doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Als je 16 jaar bent kun je al
beginnen met de theorielessen. Je theorieexamen mag je al doen op 16
jarige leeftijd. Ben je voor de theorie geslaagd dan is die uitslag 1,5 jaar
geldig. Je moet dus praktijkexamen doen voordat je theorie verloopt.
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Dation / Rijlesplanner / RijbewijsAPP
DARO maakt gebruik van Dation, rijlesplanner en de RijbewijsAPP,
rijschoolsoftware speciaal ontwikkeld voor rijscholen. Jouw
rijinstructeur heeft via een mobiele internetverbinding de mogelijkheid
vanuit de auto dit systeem bij te werken en up to date te houden.
In het systeem worden, naast de cursistgegevens, de financiële
afhandelingen en onze kilometerregistratie, ook jouw rijlesagenda en je
vorderingen bijgehouden.
Jijzelf, maar ook je ouders kunnen via internet in het systeem inloggen.
Ouders worden daarom ook gevraagd hun e-mailadres op te geven bij
de inschrijving. We adviseren ouders regelmatig de voortgang te
bekijken. Door ons puntensysteem kan je zien wat er nog niet helemaal
goed is of welk onderdeel nog moet worden behandeld.
Je kunt de betalingen zien en je kunt zelfs jouw actuele planning van
rijlessen, toetsen en examen inkijken. En dat allemaal vanaf elke
computer of tablet die met het internet is verbonden en zelfs via de
RijbewijsApp van DARO. Je kunt zelfs je eigen rijlessen inplannen!!

Dation (instructeur) Rijlesplanner (leerling)

Traffic Trainer
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Structuur

Een goede structuur binnen een rijopleiding is onontbeerlijk. Welke
rijopleiding je bij ons ook zal volgen, altijd zal de hoofdstructuur te
onderscheiden zijn, die bestaat uit de volgende vier hoofdmodules:
6.1
Module 1, voertuigbediening
Je leert eerst met het voertuig om te gaan. Dus sturen, remmen,
wegrijden, schakelen, enzovoort. We doen dit steeds in een rustig gebied
met weinig ander verkeer. Heb je al heel veel moeite met het sturen op
zich dan kan de instructeur vanaf zijn plaats de hele auto bedienen Je kunt
je aandacht dus volledig bij het sturen houden. Jouw instructeur houdt het
verkeer wel in de gaten.
6.2
Module 2, eenvoudige verkeershandelingen
In deze fase maak je kennis met het taakproces: scannen, voorspellen,
evalueren, beslissen en handelen. We leren je eenvoudige
verkeerssituaties goed af te handelen. Denk hierbij aan: oversteken en
afslaan op eenvoudige kruispunten en het rijden in smalle straten en op
bochtige wegen. Tijdens deze tweede module leer je tevens alle
bijzondere verrichtingen, zoals: keren, parkeren, de hellingproef
enzovoort.
6.3
Module 3, complexe verkeerssituaties
Complexe verkeersituaties zoals: oversteken en afslaan op grote
ingewikkelde kruispunten. Maar ook het in- en uitvoegen op de snelweg.
Het wisselen van rijstrook. Inhalen en voorbijrijden van andere voertuigen
en obstakels. Je leert werken met een navigatiesysteem. Je moet, aan het
eind van module 3, de meeste situaties al zelfstandig kunnen oplossen. Je
bent dan al best een aardige chauffeur. Dit is dan ook een heel goed
moment voor de tussentijdse toets bij het CBR.
6.4
Module 4, de puntjes op de “i”
Tijdens deze module worden de puntjes op de i gezet. Je moet nu echt alle
verkeersituaties vlot, zelfstandig en veilig kunnen oplossen. Tijdens deze
module zal jouw rijinstructeur veel examenroutes met je rijden, zodat je
nagenoeg alle plaatsen, waar de examinator tijdens jouw examen langs
kan komen, al wel eens hebt gezien. Deze laatste lessen zullen steeds
lessen van 50 minuten zijn. Op het moment dat jouw rijinstructeur vindt
dat jij er klaar voor bent mag je examen doen.
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De structuur bij het aanleren van een handeling (script).

Binnen elke module kennen we diverse handelingen. Ook bij het aanleren
van een handeling volgen we een vaste structuur, waarin de volgende 8
stappen onderscheiden.
7.1
Stap 1, voorbereiding - huiswerk
Je instructeur geeft als huiswerk op dat je de les moet voorbreiden op
internet. Jij neemt als cursist thuis de lesstof voor de komende rijles door
en je maakt ook eventuele controlevragen. Jouw instructeur zal de rijles
steeds weer starten met jouw voorbereiding thuis. Als je de voorbereiding
zorgvuldig doet zal jouw rijopleiding heel vlot verlopen.
Een goede voorbereiding scheelt eenvoudig een hoop uitleg in de auto.
7.2
Stap 2, demonstratie
Jouw instructeur legt het doel van de handeling uit en demonstreert de
handeling ook. De meest mensen leren een handeling het best aan door
eerst te zien hoe iets moet. Jouw instructeur zal jou bijvoorbeeld laten
zien waar hij op let bij het herkennen van een kruispunt en het bepalen
van de soort kruising. Vervolgens laat hij je zien hoe je zo’n kruispunt dient
te naderen, afhankelijk van drukte, weggesteldheid en zicht. Hij laat je zien
hoe (in welke volgorde en waar naar) je moet kijken. Hij doet voor
wanneer en hoe je de kruising op kunt rijden, nadat je een nacontrole
hebt gedaan.
7.3
Stap 3, mee doen met je instructeur
Tijdens deze stap vertel jij aan de instructeur tijdens het rijden hoe hij / zij
de handeling volgens jou moet doen. Dus in feite doe je al actief met jouw
instructeur mee.
7.4
Stap 4, zelf doen op aanwijzingen
Jij neemt plaats achter het stuur en jouw instructeur helpt je, door
aanwijzingen te geven. Je doet het dus al wel zelf, maar nog wel op
aanwijzingen van jouw instructeur. De handeling zal nog niet vlug gaan
maar al wel op de juiste wijze.
7.5
Stap 5, zelf doen op een enkele aanwijzing
Jouw instructeur neemt meer afstand en laat jou je gang wat meer gaan.
Alleen daar waar nodig helpt hij jou nog. Je doet het dan op duidelijk
minder aanwijzingen.
7.6
Stap 6, zelf doen zonder hulp
Tijdens deze stap moet je de handelingen helemaal zelfstandig doen, dus
zonder aanwijzingen. Na deze stap beheers je de handeling volledig.
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7.7
Stap 7 en 8, veralgemenisering
Na de stappen 1 t/m 6 te hebben doorlopen moet je alle handelingen in
steeds wisselende situaties kunnen toepassen. Daarvoor zul je nog echt
moeten oefenen. We noemen dit in de rijopleiding het veralgemeniseren
van de handelingen. In deze fase kan jouw niveau zelfs op stap 7 of zelfs 8
komen. Veel mensen bereiken echter stap 8 nooit zelfs niet als ze al jaren
een rijbewijs hebben. Niet iedereen kan namelijk evengoed autorijden.
Je moet heel wat handelingen op deze wijze aanleren. Natuurlijk zullen er
handelingen bij zijn die je heel vlot onder de knie hebt. Zo kan het best
gebeuren dat je diverse handelingen tijdens een les aanleert en aan het
eind van de les je niveau van die handeling al op stap 5 is gekomen. Het
kan ook voorkomen dat, bij een moeilijker onderdeel, aan het eind van
een les je niveau voor dat onderdeel pas op niveau 3 staat, of in geval je
net een nieuwe huiswerkopdracht hebt gehad zelfs pas op stap 1. Wat je
niveau is kun je via internet op Dation zelf zien. Een laag niveau betekent
dus geen onvoldoende, maar geeft slechts aan dat je aan het betreffende
lesonderdeel nog moet werken omdat je betreffende handeling kennelijk
nog niet of nog niet helemaal beheerst.

Videoanalyse
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8

Praktijk

8.1
Hoe lang duurt een rijles
Een enkele praktijkles duurt bij DARO 50 minuten. Zeker tijdens de
aanleerfase (modules 1 t/m 3) worden de lessen gegeven in
praktijkblokken. Zo’n blok bestaat uit twee aaneengesloten praktijklessen,
dus duurt 100 minuten.
8.2
Onze lesauto
Je krijgt rijles in een BMW van het type 320 ede. Een zeer comfortabele en
superzuinige auto, niet te groot maar ook zeker niet te klein. Sommige
cursisten zijn langer van 2 meter. Anderen zijn amper 1,60 meter. Toch
kunnen zij allebei in onze lesauto achter het stuur een goede zit instellen.
De BMW heeft een zeer korte draaicirkel. Dit komt de handelbaarheid ten
goede. Het is beter in een niet te kleine auto rijles te nemen. Onze auto is
voorzien van airco en er wordt nooit in gerookt, hetgeen altijd zorgt voor
een aangenaam klimaat in de auto. Ook achterin is er ruimte genoeg. We
rijden bewust in een sedanmodel, een auto met een kofferbak, extra
veiligheid bij een eventuele aanrijding van achteren.
8.3
Videoanalyse
Wij kunnen bij de rijlessen gebruik maken van videobeelden. Je wordt dan
gedurende de les opgenomen. Een heel groot voordeel van deze
analysemethode is dat je zelf kan zien wat je goed en misschien wat
minder doet en waar je jezelf nog wat kan verbeteren.
8.4
Toetsen
Gedurende jouw rijopleiding kunnen diverse toetsen worden afgenomen.
Volg je Step by Step dan zijn de toetsen automatisch inbegrepen. Volg je
Standaard B of Compact B dan is de keuze of er deeltoetsen worden
afgenomen geheel aan jou. Elke toets wordt afgenomen tijdens een
blokuur en duurt dus in totaal 100 minuten. Tijdens zo’n blokuur krijg je
eerst een korte les en direct daarna volgt dan de toets of het examen.
Doordat je regelmatig wordt getoetst oefen je ook in het omgaan met de
extra spanning die een toets en ook een examen altijd met zich
meebrengt. Jouw slagingskansen zullen daardoor toenemen.
8.4.1 Deeltoetsen 1 en 2
Normaal gesproken wordt elke module afgesloten met een deeltoets. De
deeltoetsen na de modules 1 en 2 worden door jouw eigen instructeur
afgenomen. Dit gebeurt gewoon tijdens een lesblok. Je krijgt eerst een
korte les en aansluitend volgt een toets. Tijdens zo’n deeltoets krijg je
geen aanwijzingen meer maar moet jij laten zien dat je de lesstof die je tot
dan doorlopen hebt minimaal op niveau 6 beheerst.
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8.4.2 Deeltoets 3 - De officiële Tussentijdse Toets
Module 3 wordt bij DARO Steo by Step altijd afgesloten met een officiële
tussentijdse toets (TTT) bij het CBR. Bij deelname aan de TTT van het CBR
kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen.
Sommige cursisten zijn daardoor tijdens het examen wat minder
zenuwachtig. Deze vrijstelling is geldig voor één examen. Mocht je
misschien niet de eerste keer slagen dan worden tijdens de herexamens
wel opnieuw je bijzondere verrichtingen getoetst.
8.4.3 Het praktijkexamen
Op het moment dat je het examenniveau hebt bereikt mag je op examen.
Je examen wordt aangevraagd zodra jij de rijschool hebt gemachtigd bij
het CBR. De reservering van een examenplaats vindt in onderling overleg
met de cursist plaats. Wij kunnen vanuit de auto direct inloggen op het
reserveringssysteem van het CBR en een en ander snel voor je regelen.
Lange wachttijden zijn daardoor zeker niet nodig. Het is vooral een
kwestie van op tijd plannen. Machtig je rijschool daarom ook direct. Ook
het examen wordt afgenomen tijdens een blokuur en duurt dus in totaal
ook 100 minuten. Tijdens zo’n blokuur krijg je eerst kort les er is eventueel
tijd om even te ontspannen en direct daarna volgt dan het examen.
8.5
Verkeersveiligheidstraining (Slipcursus)
Na het behalen van je rijbewijs kun je mee naar onze slipcursus
(inbegrepen bij SBS). Deze wordt gegeven door SEC (Safety Experience
Centre) te Rosmalen. Tijdens deze training ervaar je dat er aan het rijden
met een auto ook grenzen zijn. Zo oefenen je het maken van een
noodstop en het uitwijken. Je ervaart wat over- en onderstuur is op een
gladde ondergrond. Je auto zal tijdens deze oefeningen vrijwel zeker ook
in de slip gaan. Maar alles in een veilige omgeving.
De trainingen zijn steeds op vrijdagmiddag en –avond. We starten altijd
met een heerlijke broodmaaltijd en koffie / thee. Er is ook een frisdrankje
en een stukje fruit. De duur van de verkeersveiligheidstraining is 2
praktijkblokken in totaal dus 200 minuten.

Slipcursus, zeer zinvol en leuk
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9

Pakketten

Wij hebben voor onze cursisten lespakketten samengesteld. Het grote
voordeel hiervan is dat je met zo’n pakket direct over alles beschikt wat je
nodig hebt. In alle gevallen zijn de pakketten ook voordeliger dan wanneer
je deze zaken los zou kopen.
9.2
Compact B (Startpakket)
Dit pakket is zeer geschikt voor cursisten die al goed met een auto of
ander schakelmotorvoertuig overweg kunnen. Als voorbeeld de
boerenzoon of –dochter die al jaren op een tractor door het verkeer gaat.
Het pakket is tevens ideaal als startpakket voor cursisten die nog geen
rijervaring hebben. Voor deze laatste groep zal het aantal rijlessen in dit
pakket echter niet toereikend zijn. Deze cursisten kunnen dit pakket naar
behoefte aanvullen met losse rijlessen.
Compact B omvat: de inschrijving, gebruik Rijlesplanner en RijnewijsApp,
het online theorie pakket Traffic-Trainer, 20 enkele rijlessen en 1
praktijkexamen. Als je wil kun je tegen meerprijs ook een tussentijdse
toets bij het CBR doen als je deze opleiding volgt. Deze TTT wordt dan
ingepast in de opleiding. Exclusief theorie-eaxamen.
9.3
DARO Step by Step
De meeste cursisten van onze rijschool kiezen voor het Step by Step
pakket. Het is een totaalpakket. En als wij spreken over een totaalpakket
bevat dat pakket ook alles wat nodig is om het rijbewijs te behalen, dus:
de inschrijving, de online theorieopleiding TrafficTrainer), 1 theorieexamen, een aantal praktijklessen (afhankelijk van intake niveau),
deeltoetsen, de tussentijdse toets bij CBR en 1 praktijkexamen.
De verkeersveiligheidstraining is optioneel en niet bij de prijs inbegrepen.
(Zie voor het lesschema de binnenzijde van de voorkaft.)
9.3.1 Intaketest
Om te bepalen hoeveel praktijklessen jij ongeveer nodig hebt om jouw
rijbewijs te halen, doe je een intaketest. Deze intaketest vindt plaats
tijdens jouw eerste (gratis) rijles. Tijdens deze intaketest kijken we hoe
snel wij jou bepaalde praktijkhandelingen kunnen aanleren. Er wordt
gekeken naar jouw affiniteit met autorijden en we kijken naar je motoriek.
Ook jouw opleidingsniveau is mede bepalend. De uitslag van de intaketest
is tevens bepalend op welk niveau wij je inschalen voor onze Step by Step
opleiding. We kennen 5 niveaus A t/m E.
In een enkel geval kan het zijn dat jouw score minder is dan niveau E. Je
mag dan wel deelnemen aan DARO Step by Step, maar je komt dan niet in
aanmerking voor de No-Risk garantie. Jij gaat dan waarschijnlijk wat langer
over je rijopleiding doen. Over de uitslag van de intaketest is
onherroepelijk er wordt niet over gediscussieerd.
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9.3.2 No Risk garantie
Wij bieden onze DARO Step by Step cursisten en onze DARO DUO cursisten
de mogelijkheid het risico van extra lessen en examens af te kopen. Je
betaalt aanvankelijk wel een hoger bedrag maar gedurende 1,5 jaar komen
er dan geen kosten meer bij. Normaliter heb je dan ruim de tijd om je
examen te halen. Je krijgt zoveel rijlessen als nodig is en mag zo vaak
examen doen als maar nodig is, al zou je bij wijze van spreken 10 keer op
examen moeten. (zie de voorwaarden)

Interieur van de lesauto
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10.

Gratis je Rijbewijs?

Wij weten dat de kosten voor het behalen van een rijbewijs best hoog
zijn. Gemiddeld is men er in Nederland zo´n € 2.200,- aan kwijt. DARO
heeft daarom de Gratis je Rijbewijs actie bedacht. Met deze actie kan je
een DARO Compact B rijopleiding inclusief theorie-examen terugwinnen
e
e
ten waarde van circa € 1.000,-. Bovendien zijn er ook nog een 2 en 3
prijs.
Alle leerlingen die zijn ingeschreven na de vorige trekking, oud leerlingen
(die een leerling hebben aangebracht na de vorige trekking) en al
diegenen die na de vorige trekking via onze website informatie hebben
aangevraagd en hun gegevens via de website hebben doorgegeven doen
mee.
Deze prijs wordt verloot elke keer als er weer 40 nieuwe cursisten zijn
ingeschreven voor een van onze lespakketten.
HOE KAN JE EXTRA KANS MAKEN?
Onze potentiële nieuwe leerlingen zijn: jouw vrienden, jouw sportclubteamleden, jouw klasgenoten, jouw buurtgenoten, jouw familieleden….
Wij kennen hen nog niet maar willen hen graag leren kennen en dat kan
via jou!
Jij kan jouw vrienden etc. vertellen over je ervaringen bij DARO en hen
motiveren om ook bij DARO rijlessen te gaan nemen. Jij bezorgt ons in
overleg met die persoon zijn of haar naam, adres en telefoonnummer. Wij
nemen dan contact op en wanneer dit leidt tot een inschrijving bij onze
rijschool verdienen jij en de betreffende nieuwe leerling een extra
geluksnummer. Voorwaarde is wel dat de betreffende nieuwe leerling
moet beamen dat hij of zij door jouw actie zich bij onze rijschool heeft
aangemeld.
Hoe meer geluksnummers jij verdient hoe groter de kans dat jij de prijs in
de wacht sleept.
Bij je rijinstructeur zijn flyers en ballpoints te verkrijgen als
promotiemateriaal. Vraag ernaar tijdens je rijles.
Dus.. waar wacht je nog op? Werk aan de winkel en misschien ben jij
diegene die een Compact B rijopleiding of slipcursus wint!
(zie ook onze leveringsvoorwaarden)
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11.

Inschrijving en wachtlijst

Iedere cursist dient zich eenmalig in te schrijven bij onze rijschool. Je krijgt
dan automatisch toegang tot ons Dation-system op internet en bovendien
kan je gebruikmaken van een theoriepakket via internet genaamd: TrafficTrainer. Pas wanneer je inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven sta
je officieel bij ons ingeschreven.
Onze rijschool kan maximaal 50 cursisten actief rijles geven. Zouden we er
meer toelaten dan worden de tijden tussen jouw rijlessen te lang en maak
je niet genoeg vorderingen. Bij grote toeloop kan het dus gebeuren dat je
niet meteen na je inschrijving al met je rijlessen kan starten. Wij houden
wachttijden zo kort mogelijk.
Je kan natuurlijk al wel met de theorieopleiding starten, daarvoor hebben
we nooit een wachtlijst. Om op de wachtlijst te komen dien je officieel te
zijn ingeschreven bij onze rijschool. Informeer bij de rijschool of er
momenteel een wachtlijst is.

Een goede start, start bij DARO
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12.

Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DARO,
De Andere RijOpleiding, hierna te noemen DARO, verwerkt van haar
cursisten.
Door ondertekening van de lesovereenkomst / inschrijfformulier van
DARO geef je DARO uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in
lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te verwerken. Wij adviseren je om het
privacybeleid goed door te lezen. Je treft het privacybeleid aan in de
digitaal aan je verstrekte brochure. Indien gewenst verstrekt DARO je een
geprinte versie van het privacybeleid.
12.1.
Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke
voor
de
verwerking
van
de
persoonsgegevens is: DARO, Berkenakker 1, 4855BD Galder
De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van DARO is Jos
Schetters en is bereikbaar via info@jouw-rijles.nl of 0651248768.
12.2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel
In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(en)
worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens
verwerkt om te kunnen voldoen de lesovereenkomst(en):
12.2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
12.2.2.
r)
s)

Algemene persoonsgegevens:
Familienaam
Voornamen (voluit)
Voorletters
Roepnaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer BSN
Kandidaatnummer CBR
Telefoonnummer
GSM nummer
E-mailadres cursist
E-mailadres ouders
Handtekening
Bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens omtrent gezondheid
Foto’s en video-opnames
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12.3.
Doeleinden bewerking persoonsgegevens
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt
om contact met je op te nemen over afspraken in verband met de
lesovereenkomst, de voortgang van de cursus zoals deze wordt
bijgehouden in het geautomatiseerde systeem van DATION.
b) Roepnaam, familienaam en e-mailadres worden verwerkt in het
theorie- toetssysteem van Traffictrainer VOF, zodat jij je met dat
systeem kunt bekwamen in de verkeerstheorie en wij online met
jou contact op kunnen nemen ter ondersteuning mocht je vragen
hebben over de theorie.
c) Naam, adres en e-mail worden tevens verwerkt en bewaard voor
elk gerechtvaardigd commercieel belang, zoals het kennis geven
van een gewonnen prijs, het uitnodigen voor een terugkomdag /
slipcursus, het benaderen voor een review van je opleiding
enzovoort
d) Naam , adres, bankrekeningnummer van de debiteur en je
telefoonnummer worden verwerkt ter uitvoering van de
facturering en de betaling van de factuur betreffende de
aangegane overeenkomst.
e) Indien je bij DARO je opleiding hebt afgesloten of indien de
lesovereenkomst is ontbonden, bewaart DARO je gegevens niet
langer dan noodzakelijk.
f) Er kunnen foto’s en video-opnames van cursisten worden gemaakt
gedurende de opleiding, bij het behalen van het rijbewijs en bij
evenementen, zoals de slipcursus of terugkomdag. Bij
ondertekening van de lesovereenkomst / inschrijfformulier word
jou uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming gevraagd om
beelden waar jij op staat te gebruiken voor commercieel belang.
Video-opnames die gemaakt worden tijdens de deeltoetsen
worden nadat deze met de cursist zijn geanalyseerd en besproken
terstond verwijderd / gewist.
g) DARO kan je vragen om voor het plaatsvinden de eerste rijles een
verklaring omtrent jouw gezondheid in te vullen waaruit de
aanwezigheid of afwezigheid van symptomen kunne blijken die
eventueel problemen kunnen opleveren bij het bedien van een
voertuig op de openbare weg. DARO verwerkt deze gegevens om
de veiligheid van jou zelf, je instructeur andere inzittenden van
het lesvoertuig en medeweggebruikers te waarborgen. Mochten
er uit de eigen verklaring redenen kunnen voortvloeien waardoor
het behalen van het rijbewijs niet tot de mogelijkheden blijkt te
behoren of dat de cursist naar alle waarschijnlijkheid een
beperking krijgt opgelegd van het CBR, dan kunnen zo ook
onnodige kosten worden voorkomen.
h) DARO kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op
geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en
werkzaamheden te optimaliseren.
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12.4.
Bewaartermijn
DARO verwerkt en bewaart de aan DARO verstrekte persoonsgegevens in
ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld. Ten behoeve van de belastingdienst is wettelijk bepaald dat
de aan jou verstrekte facturen minimaal 7 volledige boekjaren bewaard
dienen te blijven. Dit ter eventuele controle van de boekhouding door de
belastingdienst. De overige gegevens zullen maximaal 1 jaar na afronding
van de rijopleiding of ontbinding van de overeenkomst en na volledige
betaling van alle facturen worden bewaard.

12.5.
Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DARO passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden
je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofd of onrechtmatige
verwerkingen, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en/of
beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DARO gebruik van
diensten van derden, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers
verwerken de verstrekte gegevens uitsluitend in opdracht van DARO. Met
de verwerkers, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend DATION en
Traffictrainer VOF worden verstaan, heeft DARO dan ook afzonderlijke
verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin de verwerkers wordt
verplicht om alle verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming en het onderhavige privacybeleid na
te leven.

12.6.
Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via info@jouw-rijles.nl kun je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
DARO zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je , in
ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek, informeren
over het vervolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet
wordt ingewilligd zal dat altijd nader worden toegelicht.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy beleid kun je eveneens
contact opnemen met info@jouw-rijles.nl . DARO zal het bezwaar
onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en
de persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van wettelijke
verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te
bewaren. Ook indien er sprake is van achterstallige betaling of nog
openstaande facturen kan aan het verzoek nog geen gevolg worden
gegeven.
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Indien je klachten hebt over de wijze waarop DARO je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt kan je contact opnemen met Jos
Schetters info@jouw-rijles.nl. Indien dit iet leidt tot oplossing kun je
natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of
een beroep doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen
worden gericht aan info@jouw-rijles.nl.
12.7.
Wijzigingen privacybeleid
Het privacybeleid kan, indien dat door DARO, dan wel door de wet, dan
wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden.
De wijzigingen worden dan via de website van DARO bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt dan ook om regelmatig website hieromtrent te
checken en het privacybeleid eventueel hierop na te zien.
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13.

Bijlagen

Prijslijst
Algemene Voorwaarden
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