


Nieuwsbrief week 31

• IBKI â€˜Tip-20â€² voor WRM-praktijkbegeleiding rijinstructeurs  
Het IBKI heeft 20 tips opgesteld voor de WRM-praktijkbegeleiding en 
stagebeoordelingen. â€œWe hebben nu een aantal 
stagebeoordelingen en praktijkbegeleidingen uitgevoerd. Daarbij is de 
beoordelaars gebleken dat een aantal deelnemers zich waarschijnlijk 
nog beter kan voorbereiden op de beoordelingâ€ﾝ, licht Jan 
Noodelijk van IBKI toe. Op grond van de ervaringen tot nu toe heeft 
IBKI een [...]
Lees verder...

• Rijles in een Ferrari F355 GTS bij Rijschool Stuivenvolt  
Het mooiste aan zijn Ferrari-lesauto is de verbaasde blik op het 
gezicht van de leerlingen wanneer ze hun eerste rijles hebben, zo 
vindt George Stuivenvolt. â€œZe weten dat er een lesauto aan komt, 
maar niet wat voor Ã©Ã©n. Dan zien ze opeens vol ongeloof een 
Ferrari met een lesbord aan komen rijdenâ€ﾝ, zegt de 
rijschoolhouder [...]
Lees verder...

• Rijschoolhouder voelt zich bedreigd door collega-franchiser  
Een rijschoolhouder uit Amersfoort is naar de politie gestapt omdat 
hij zich bedreigd voelt door de Utrechtse vestigingsmanager van zijn 
franchisegever na een zakelijk conflict. Volgens de Utrechtse 
vestigingsmanager van de landelijke franchiseformule R.C. gaat het 
om een misverstand. De vermeende bedreiging dateert van 27 juni. 
â€œWe onderzoeken de zaak en zijn bezig helder te [...]
Lees verder...

• Medici: â€˜Doe geen rijexamen tijdens de Ramadanperiodeâ€™  
De Ramadan is maandag begonnen en duurt tot 29 augustus. 
Moslims die vasten kunnen beter geen rijexamen doen tijdens deze 
periode, zo adviseren medici. Ook andere intensieve activiteiten, 
zoals rijles of verbouwingen, worden afgeraden. Degenen die vasten 
mogen niet eten en drinken tussen 4.00 uur â€˜s ochtends en 21.30 
uur â€˜s avonds. Over het algemeen [...]
Lees verder...

• Jongepier start opleiding rijinstructeur Eindhoven en Leiden  
Jongepier Opleidingen start in september 2011 ook met opleiding 
autorijinstructeur in Eindhoven en Leiden. Verder houdt de opleider 
een voorlichtingsavond voor aankomende rijinstructeurs op 
donderdag 25 augustus 2011 om 19.30 uur op het hoofdkantoor aan 
de Stemerdingweg 29 in Soesterberg. â€œâ€¨Met de locaties in 
Soesterberg, Drachten, Eindhoven en Leiden bieden wij de garantie 
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dat wij [...]
Lees verder...

• Video: Zweedse verkeersborden zijn te sexy  
ZWEDEN â€“ De Zweedse overheid vindt een aantal verkeersborden 
te sexy. Zo zou de vrouw afgebeeld op een bord 
â€˜Voetgangersoversteekplaatsâ€™ te vrouwelijke vormen hebben, 
zodat het bord is verboden. Het alternatief is een vrouw, met een 
minder frivool uiterlijk. Bekijk de NOS Zomercolumn van 
correspondent Rolien Creton
Lees verder...

• Ierland wil rookverbod in de auto invoeren  
Ierland wordt wellicht het eerste land ter wereld dat roken in de auto 
gaat verbieden. De maatregel moet vooral meeroken door kinderen 
tegengaan. Daarom wil de regering roken te verbieden in autoâ€™s 
waarin kinderen onder de 16 jaar aanwezig zijn. Mocht dit niet 
werkbaar zijn dan overweegt de regering een algeheel verbod. Deze 
plannen worden [...]
Lees verder...

• Rijtest Chevrolet Cruze Hatchback op Opel Astra-onderstel  
AUTOVANDAAG â€“ Chevrolet introduceert de Cruze nu ook als 
hatchback. Is de Cruze met een Europese uitstraling, een degelijk 
Astra-platform en vrij complete uitrusting voor een Chevrolet-
prijskaartje een echt staaltje â€˜value for moneyâ€™. De Chevrolet 
Cruze â€˜zonder kontâ€™ oog net even compacter dan zijn 
sedanbroer. Zâ€™n weliswaar niet heel spannende achterzijde heeft 
er ook aan [...]
Lees verder...

Vacaturebank

• Rijinstructeur, div. cat.  , Drive Easy, Enschede  
• Zelfstandig Rijinstructeur, cat. B  , Autorijschool Mika, Waalwijk  
• Plaats gratis uw vacature op VerkeersPro.nl  

Krijg gratis een link naar uw website op VerkeersPro.nl.
Contact: verkeerspro.nl, Parkstraat 4, 4818 SJ Breda, tel: 076-5153556, KVK: 20129682
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