Nieuws UPDATE juni/ juli:
Beste cursisten,
Graag meld ik mij weer met de nodige nieuwtjes in deze nieuwsbrief.
NIEUWE OPLEIDING:
Vanaf 1 juli ’22 gaat de rijschool meer varianten in rijopleidingen verzorgen
Wellicht heb je al wat voorbij zien komen op onze social kanalen! Maar vanaf 1
juli ’22 gaan wij AUTOMAAT rijlessen verzorgen in een nieuwe Volvo XC40.
De toekomst van autorijden wordt elektrisch, kortom de auto met
versnellingsbak gaat langzamerhand plaatsmaken voor de automaat. Vanaf 1
juli’22 gaan we dus ook AUTOMAAT rijlessen en rijtrainingen aan te bieden.
Benieuwd hoe het is om in te parkeren met camera met view van 360 en wat
doet bijvoorbeeld de functie line-control?
Alle huidige/ nieuwe leerlingen krijgen de mogelijkheid om een les te volgens in
deze fantastische nieuwe lesauto, zij mogen natuurlijk zelf bepalen of ze dit
willen of niet.
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INSTRUCTEUR SHAM gaat aan de slag bij KOETSIER:
Vanaf 1 juli start instructeur Sham bij KOETSIER
rijopleidingen. Sham is een oud collega van mij. Wij hebben
in het verleden meerdere jaren samengewerkt bij meerdere
rijscholen in Deventer. Sham gaat autorijlessen verzorgen
op de woensdag, donderdag en vrijdag. Zowel de schakelals de automaatrijlessen zullen door hem worden gegeven.
Sham krijgt een eigen 06 nummer. De leerlingen die bij
Sham gaan lessen krijgen deze aan het begin van hun rijles.
GEEN WACHTLIJST MEER:
Met het starten van Sham betekent het meteen dat er geen
wachtlijst meer is bij KOETSIER rijopleidingen! Dus wil jij
direct starten met rijlessen, grijp dan nu je kans! Of
ken jij iemand die graag wilt starten met rijlessen? MELD dan snel je vriend of
vriendin aan en verdien er zelfs een GRATIS rijles (a 60 min.) mee terug!!!
HEINOSE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2022:
HELP jij KOETSIER mee op de kaart te zetten? Hoe vind jij de rijlessen, de
rijtrainingen of onze motor toertochten? WAT vind jij hoe ik KOETSIER
rijopleidingen in de markt probeer te zetten?

STEM op KOETSIER rijopleidingen en HELP ons mee verder te groeien in
Heino en omgeving!
Stemmen kan via:
https://heinoaktief.nl/de-vereniging/heinose-ondernemer-jaar-2022/
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NIEUWS VANUIT HET CBR:
De effecten van de coronapandemie (5 maanden dicht waardoor ruim 300.000
praktijkexamens niet doorgingen) zijn nog steeds volop merkbaar bij het CBR.
De reserveringstermijnen voor het praktijkexamen auto (aanhanger) en motor
zijn veel langer dan normaal.
Het CBR neemt aanvullende maatregelen om het verzuim verder terug te
dringen en meer examinatoren te werven. Daarnaast is besloten dat er vanaf het
einde van de zomer een stimulans komt om ervoor te zorgen dat kandidaten pas
examen doen als ze er echt klaar voor zijn. Dit betekent dat zij extra wachttijd
voor kandidaten introduceren en dat autokandidaten langer moeten wachten bij
een derde of volgende rijexamen. Zo krijgen ze meer voorbereidingstijd. Dat
ondersteunt de wens van alle partijen dat jongeren kiezen voor een goede
rijopleiding met voldoende lessen en een zorgvuldige voorbereiding. Bij een
goede examenvoorbereiding slagen meer kandidaten in één keer en zijn er dus
minder examenplekken nodig voor herexamens. Nu slaagt iets meer dan de helft
van alle kandidaten in Nederland voor het autopraktijkexamen.
Maatregelen voor kandidaten na zakken
Vanaf 1 september ’22 geldt het volgende voor kandidaten:
•

Zak je voor het praktijkexamen bromfiets, brommobiel, motor
verkeersdeelneming of auto met aanhangwagen? Dan kun je op zijn
vroegst na 4 weken weer afrijden.

•

Zak je de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Dan kun je op zijn
vroegst na 4 weken weer afrijden.

•

Zak je twee keer of vaker voor het praktijkexamen auto? Dan kun je op
zijn vroegst na 15 weken weer afrijden. Op dit moment ligt de gemiddelde
reserveringstermijn bij herexamens rond de 9 weken.

GEZONDHEIDSVERKLARING & FRAUDE:
Het CBR waarschuwt voor misleidende websites die een ‘pre-check’ verkopen
voor een Gezondheidsverklaring. Het gaat om ‘fantasie’ formulieren die niet
erkend worden door het CBR. In werkelijkheid gaat de enige >>>
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gezondheidsverklaring via het CBR. Wil jij je gezondheidsverklaring aanvragen
ga dan naar www.mijn.cbr.nl en log in met je DigiD en betaal met iDeal. Of kijk
voor meer info op:
https://www.koetsierrijopleidingen.nl/gezondheidsverklaring
Le Tour der Tour made by Koetsier”
Was een groot succes, meerdere oud leerlingen en
kennissen waren van de partij! De route liep o.a. via
Elburg, Vierhouten, Vaassen, Twello en Deventer. De
lengte was ongeveer 160 km. Zeker voor herhaling
vatbaar. Houd onze socials in de gaten, ik verwacht er
dit jaar nog één te organiseren!
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