
Rijschool-nieuws

Bovag protesteert in Den Haag tegen startersregeling WW

Bovag gaat na het zomerreces bij het ministerie van Sociale Zaken pro testeren tegen de

onlangs aangekondigde startersregeling. Die regeling maakt het mogelijk dat

werkzoekenden met een gegarandeerd behoud van uitkering een onderneming kunnen

opstarten, zoals... Lees verder

Onderwerpen: Bovag, opleiding, rijinstructeur, Rijschoo l, uitkering, UWV, VNG
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CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17

jaar
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Bovag Rijscholen: Klantenservice CBR nog niet op peil

Politie achtervolgt gestolen lesauto in Utrecht
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CBR scherpt examenvoorwaarden aan tegen fraude
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2toDrive start in november

Poll
Mijn lesprijs cat. B
bedraagt per 60
minuten:

Minder dan 35

euro

35-39 euro

40-44 euro

45-49 euro

50 euro of

meer

Partners
Media

Zoekterm

Aanmelden grat is nieuwsbrief
Uw naam

Uw e-mail adres

HOME  RIJLES  AUTO  ONDERNEMEN  VERKEERSKUNDE  SPECIALS  BEDRIJVENGIDS  VACATURES  FORUM   

Twitter
510 followers
Volg ons op

Twitter

Mobiel | TaxiPro | TankPro | Tips | Wie zijn wij

Wekelijks snel op de hoogte
van het laatste nieuws?
Schrijf  u dan nu in op de e–mail nieuwsbrief  en ontvang
wekelijks het  laatste nieuws.

Spamvrij Makkelijk af melden

Uw naam

Uw e-mail adres

NEE, BEDANKT DIRECT INSCHRIJVEN

 PDFmyURL.com

http://m.verkeerspro.nl/
http://www.taxipro.nl/
http://www.tankpro.nl/
http://www.verkeerspro.nl/tips/
http://www.verkeerspro.nl/wie-zijn-wij/
http://www.verkeerspro.nl/
http://www.verkeerspro.nl/
http://www.verkeerspro.nl/category/rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/category/autonieuws/
http://www.verkeerspro.nl/category/ondernemen/
http://www.verkeerspro.nl/category/verkeerskunde/
http://www.verkeerspro.nl/category/special/
http://www.verkeerspro.nl/bedrijvengids/
http://www.verkeerspro.nl/vacaturebank/
http://www.verkeerspro.nl/forum/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2437188
http://www.facebook.com/pages/VerkeersPronl/102079066498329
http://twitter.com/verkeerspro
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/11/bovag-protesteert-in-den-haag-tegen-startersregeling-ww/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/11/bovag-protesteert-in-den-haag-tegen-startersregeling-ww/
http://www.verkeerspro.nl/tag/bovag/
http://www.verkeerspro.nl/tag/opleiding/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijinstructeur/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/tag/uitkering/
http://www.verkeerspro.nl/tag/uwv/
http://www.verkeerspro.nl/tag/vng/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/16/cda-begeleid-rijden-2todrive-voor-alle-jongeren-van-17-jaar/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/29/kamer-akkoord-begeleid-rijden-2todrive-start-in-november/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/17/rijschool-rekent-toeslag-voor-rijlessen-in-avond-of-weekend/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/22/rom-opleiding-bruinsma-verkeersopleidingen-is-rijles-2-0/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/18/eerste-foto%e2%80%99s-van-de-nieuwe-toyota-yaris/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/27/tussentijdse-toets-blijft-bestaan-bij-begeleid-rijden-2todrive/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/30/bovag-rijscholen-klantenservice-cbr-nog-niet-op-peil/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/01/politie-achtervolgt-gestolen-lesauto-in-utrecht/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/04/koos-spee-wil-5-jaarlijkse-bijscholing-iedere-automobilist/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/01/cbr-scherpt-examenvoorwaarden-aan-tegen-fraude/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/29/kamer-akkoord-begeleid-rijden-2todrive-start-in-november/
http://www.twitter.com/verkeerspro
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


11.07.11 | 3 reacties | door: Redactie

Jack Steeman uit Alkmaar neemt plaats in Ledenraad Bovag
Jack Steeman (Alkmaar) lost Marc Leeuw (Eindhoven) af als

vertegenwoordiger van Bovag Rijscho len in de Ledenraad van

Bovag. Leeuw neemt na één zittingstermijn afscheid. Steeman

is op deze plek geen onbekende. Hij was al eerder

afgevaardigd... Lees verder

Onderwerpen: Bovag, Ledenraad, rijinstructeur, Rijschoo l

08.07.11 | Reageer | door: Redactie

CBR verplaatste AVB-examens bij FC Twente vóór ongeluk
Het CBR heeft de locatie voor AVB-examens bij het stadion

van FC Twente donderdagochtend verplaatst naar de

nabijgelegen parkeerplaats van de ijsbaan. Dit kwam vanwege

overlast van de bouwwerkzaamheden bij het stadion van FC

Twente.... Lees verder

Onderwerpen: AVB, CBR, rijexamen, Rijschoo l

08.07.11 | Reageer | door: Redactie

Rijwijs geeft jaar lang gratis auto weg aan leerling rijschool
Rijwijs heeft een gratis auto  voor een jaar weggegeven aan

een leerling van rijschoo l Fa. van der Doelen. Op zaterdag 2 juli

werd een auto  verloot onder 13 deelnemers. Winnares

Charelle van Helvo irt uit Schijndel... Lees verder

Onderwerpen: leerling, rijbewijs, rijles, Rijschoo l,

rijschoo lhouder, Rijwijs

06.07.11 | 3 reacties | door: linda

Bestuurder lesauto van ongeluk in Zierikzee spoorloos
ZIERIKZEE – De Zeeuwse po litie is er niet in geslaagd de

De proef Begeleid Rijden (2toDrive) wordt definitief in

november ingevoerd. De Tweede Kamer is woensdag

akkoord gegaan met de maatregel. Dat betekent dat

rijinstructeurs vanaf dat moment rijles B mogen geven aan

16,5 jarigen. De rijschoolbranche... Le e s ve rde r

Meer specials
Tusse nt ijdse  Toe ts b lijf t  be staan b ij
Be ge le id  Rijde n 2toDrive
De Tussentijdse Toets mag tijdens de proef

Begeleid Rijden (2toDrive) afgenomen worden

bij...

ROM-Ople id ing Bruinsma
Ve rke e rsople id inge n is rij le s 2.0
De leerling online inz icht geven in de

vorderingen van z ijn rijopleiding. Dat geeft...

Rijschool re ke nt  toe slag voor rij le sse n in
avond of  we e ke nd
Een toeslag voor werken in de avonduren en

weekenden is in veel sectoren...

CDA: Be ge le id  Rijde n 2toDrive  voor alle
jonge re n van 17 jaar

 PDFmyURL.com

http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/11/bovag-protesteert-in-den-haag-tegen-startersregeling-ww/#comments
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/jack-steeman-uit-alkmaar-neemt-plaats-in-ledenraad-bovag/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/jack-steeman-uit-alkmaar-neemt-plaats-in-ledenraad-bovag/
http://www.verkeerspro.nl/tag/bovag/
http://www.verkeerspro.nl/tag/ledenraad/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijinstructeur/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/jack-steeman-uit-alkmaar-neemt-plaats-in-ledenraad-bovag/#comments
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/cbr-verplaatst-avb-examens-voor-ongeluk-fc-twente/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/cbr-verplaatst-avb-examens-voor-ongeluk-fc-twente/
http://www.verkeerspro.nl/tag/avb/
http://www.verkeerspro.nl/tag/cbr/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijexamen/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/08/cbr-verplaatst-avb-examens-voor-ongeluk-fc-twente/#comments
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/06/rijwijs-geeft-jaar-lang-gratis-auto-weg-aan-leerling-rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/06/rijwijs-geeft-jaar-lang-gratis-auto-weg-aan-leerling-rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/tag/leerling/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijbewijs/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijles/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijschool/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijschoolhouder/
http://www.verkeerspro.nl/tag/rijwijs/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/07/06/rijwijs-geeft-jaar-lang-gratis-auto-weg-aan-leerling-rijschool/#comments
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/29/kamer-akkoord-begeleid-rijden-2todrive-start-in-november/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/29/kamer-akkoord-begeleid-rijden-2todrive-start-in-november/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/27/tussentijdse-toets-blijft-bestaan-bij-begeleid-rijden-2todrive/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/22/rom-opleiding-bruinsma-verkeersopleidingen-is-rijles-2-0/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/17/rijschool-rekent-toeslag-voor-rijlessen-in-avond-of-weekend/
http://www.verkeerspro.nl/rijschool/2011/06/16/cda-begeleid-rijden-2todrive-voor-alle-jongeren-van-17-jaar/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


veroorzaker te vinden van een ongeluk dat zo ’n twee maanden

geleden gebeurde in Zierikzee. Hierbij reed een lesauto  door

na een ongeluk met een... Lees verder

Onderwerpen: lesauto , ongeluk, Rijschoo l, verkeersschoo l

06.07.11 | Reageer | door: Redactie

Samenstelling CEC is in orde blijkt uit onderzoek IBKI
Van de rijinstructeurs in loondienst wil 45% worden

vertegenwoordigd door Bovag, VRB, FAM of KNMV in de

Centrale Examen Commissie (CEC) WRM van IBKI . Een kleine

30% door een vakbond. CNV en VRB hebben... Lees verder

Onderwerpen: Bovag, CEC, CNV, IBKI, rijinstructeur, VRB, WRM

05.07.11 | 54 reacties | door: Redactie

Video: Rijschool Amir in aflevering ‘Onbekend Den Bosch’
Rijschoo l Amir uit Den Bosch is te zien in een uitzending van

‘Onbekend Den Bosch’ van het Brabants Dablad. Voor de serie

‘Over de Drempel’ bezoekt verslaggeefster Milou buitenlandse

ondernemingen in Den Bosch. ‘Onbekend Den... Lees verder

Onderwerpen: Rijschoo l, video

05.07.11 | Reageer | door: Redactie

Koos Spee wil 5-jaarlijkse bijscholing iedere automobilist
Als het aan oud-verkeersofficier Koos Spee ligt, moeten alle

Nederlandse automobilisten een 5-jaarlijkse ‘apk-keuring’

ondergaan. Hierbij worden ze verplicht theoretische bijscho ling

en één praktijkles te vo lgen. Daartoe pleitte Spee zondagavond

tijdens het televisieprogramma Brandpunt op Nederland...

Lees verder

Alle specials

Acties

Onderwerpen

ANWB auto  begeleid rijden belast ing België
bijscholing boete Bovag BPM bromf iets

CBR CO2 diesel Eurlings examen IBKI
Infrastructuur en Milieu  jongeren

kilometerheff ing leerling lesauto
maximumsnelheid milieu Ondernemen ongeluk

Ook alle jongeren die op de invoeringsdatum

van de proef 2toDrive (Begeleid Rijden)...

Toe komst  Tusse nt ijdse  Toe ts e n RIS
onge wis b ij 2toDrive
In het Tijdelijk Besluit Begeleid Rijden

(2toDrive), dat nu bij de Tweede Kamer...

Roz e ndom Te chnologie s
Klik hier voor het grootste aanbod in
rijsimulatoren!

Blaak Ve rz e ke ringe n
De vakspecialist in verz ekeringen.

Ve rjo
Verjo is dè uitgever voor verkeer en vervoer.
Bestel hier al uw theoriepakketten.

Jonge pie r Ople id inge n
Het startpunt voor rij- instructeursopleidingen
en WRM-bijscholing.

St icht ing Rijschool Be lang
Profiteer direct van alle inkoopvoordelen
voor uw rijschool!
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Onderwerpen: bijscho ling, Koos Spee, ongeluk, rijbewijs, verkeerslachto ffers,

verkeersveiligheid

04.07.11 | 16 reacties | door: Redactie

CBR goed op weg bij uitvoering Verbeterprogramma
DEN HAAG -  De prestaties van het CBR bij uitvoering van het

verbeterprogramma zijn bij drie (Rijvaardigheid, Theorie en

CCV) van de vier onderdelen op orde. Er is alleen nog geen

pensioenakkoord. Dat meldt minister Schultz... Lees verder

Onderwerpen: CBR, CCV, RDW, rijvaardigheid, Schultz van

Haegen, Verbeterprogramma

01.07.11 | 4 reacties | door: Redactie

Politie achtervolgt gestolen lesauto in Utrecht
UTRECHT – Bij de BP-benzinepomp aan de Cartesiusweg in

Utrecht werd donderdagochtend rond 07.20 uur een lesauto

gesto len. De rijinstructeur had getankt en liep naar binnen om

te betalen. Hij liet echter de sleutel... Lees verder

Onderwerpen: lesauto , rijinstructeur

01.07.11 | 6  reacties | door: Redactie

CBR scherpt examenvoorwaarden aan tegen fraude
Het CBR heeft de examenvoorwaarden aangescherpt om

fraude bij examens tegen te gaan. Zo is in de voorwaarden

opgenomen dat het CBR voortaan altijd aangifte doet bij de

po litie bij een vermoeden o f daadwerkelijke constatering...

Lees verder

Onderwerpen: CBR, fraude, theorie-examen

01.07.11 | Reageer | door: Redactie

Bovag Rijscholen: Klantenservice CBR nog niet op peil

politie praktijkexamen rijbewijs
rijexamen rijinstructeur  rijles

rijopleiding Rijschool rijschoolhouder
rijsimulator  slagingspercentage sneeuw theorie

theorie-examen veiligheid verkeer
verkeersdoden verkeersveiligheid

VRB WRM

Aanbieding - Rijschool Website

Ext ra leerlingen via internet?
Zorg voor een professionele website!

Bestel een moderne website
voor uw rijschool bij
VerkeersPro.nl! 

Speciaal ontwikkeld voor
rijscholen. Vanaf € 699,-

Vraagbaak
Rijscholen vergelijken: tips voor het kiez en van een

rijschool

Slagingspercentage rijschool

Rijbewijs aanvragen

Rijschool kiez en

CBR bromfiets examen

INFOINFO
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BUNNIK – Rijscho len ervaren nog onvo ldoende verbetering

van CBR klantenservice. Dat blijkt uit een enquête van Bovag

Rijscho len. De service van het CBR is vo lgens de leden nog

voor verdere verbetering vatbaar, zo  meldt de... Lees verder

Onderwerpen: CBR, klantenservice, Rijschoo l, rijschoo lhouder
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Kamer akkoord: Begeleid Rijden 2toDrive start in november
Tussentijdse Toets blijft bestaan bij Begeleid Rijden 2toDrive
Pro ject met rijsimulator voor betere rijvaardigheid ouderen
ROM-Opleiding Bruinsma Verkeersopleidingen is rijles 2.0
Eerste fo to ’s van de nieuwe Toyota Yaris
Rijschoo l rekent toeslag voor rijlessen in avond o f weekend
CDA: Begeleid Rijden 2toDrive voor alle jongeren van 17 jaar
Rijscho len geen toegang to t TOP internet CBR 12 en 13 juni
Toekomst Tussentijdse Toets en RIS ongewis bij 2toDrive
IBKI vraagt mening rijinstructeurs vertegenwoordiging CEC
Rijinstructeur en leerling gewond na ongeluk motorrijles
CBR lijdt 4 miljoen euro  verlies door daling aantal examens
CEC spreekt vrijdag over WRM-praktijkbegeleiding
Verlaging leeftijd theorie-examen AM2 goed voor iedereen
Zakken prakijkexamen bromfiets: stress o f te weinig rijles
Geen plaats voor rijscho len in Bovag-CAO Motorvoertuigen
Rijschoo l in Elsloo wordt slachto ffer van ramkraak
Minimumleeftijd theorie-examen bromfiets naar 15,5 jaar
Ombudsman opent twee weken lang meldpunt klachten CBR
Maatregelen CBR tegen fraude bij theorie-examens
VerkeersPro.nl start fo rum voor discussie rijschoo lbranche
Vrouw wil theorie-examen CBR maken met illegale hulplijn
Bovag wil dat UWV stopt met opleiden rijinstructeurs
Rijschoo l De Bogerd niet betrokken bij ongeluk Zierikzee
Jongens gepakt voor oplichting bij theorie-examen CBR
Onderzoek Innovam: Laat stagiair zelfstandig rijles geven
Rijinstructeur raakt zwaargewond na ongeluk op A16
Hyve Drive is nieuwe rijlesgame van Vo lkswagen Rijbewijs
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« Oudere artikelen

Invoering Begeleid Rijden november indien parlement zwijgt
Roger Keijbeck herkozen als voorzitter Bovag Rijscho len
Praktijkexamencentrum CBR Heerenveen verhuist per 1 juni
Forse schade IBKI na IMKO-overname Compact Opleidingen
IMKO neemt verplichtingen Compact aan cursisten over
IMKO Opleidingen nieuwe eigenaar Compact Opleidingen
Rijinstructeur werkt met iPad; kantoor in de lesauto
CBR verhuist van Naarden naar definitieve locatie in Eemnes
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