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Opfriscursus auto 4 uur en 1 theorieboek: € 225,00 
 

Uitbreiding met een los blok van 2 uur: € 102,00 
 

Informatie opfriscursus 

U bent al wel in bezit van het autorijbewijs maar u heeft al een geruime tijd niet of nauwelijks met 

een auto deelgenomen aan het verkeer. Dit  kan  bijvoorbeeld komen doordat u zelf geen auto heeft 

of door een ziekte of traumatische ervaring in het verkeer niet meer durft auto te rijden. Dan hebben 

wij de oplossing voor u! Speciaal voor u hebben wij de opfriscursus ontwikkeld . 
 

Wat is een opfriscursus ? 

De opfriscursus is een  speciaal voor u op maat afgestemde cursus, dat wil zeggen dat u het tempo 

aangeeft en u bepaalt op welke onderdelen u het meest wilt oefenen. Bijvoorbeeld op de bijzondere 

verrichtingen, file parkeren (zowel voor als achteruit), rechte lijn achteruit rijden, bocht achteruit of 

voor- en achteruit in een parkeervak rijden. Andere onderdelen kunnen zijn; het berijden van 

autosnelwegen  en het in- en uitvoegen, of kruispunten en rotondes. Ook zullen wij bekijken hoe het 

met u kijkgedrag en verkeersinzicht is gesteld en hoe u dat zou kunnen verbeteren. Tevens kijken wij 

hoe het met uw theoretische kennis is gesteld. Er is namelijk in dit opzicht nogal wat verandert de 

laatste jaren. Ook is het een stuk drukker op de weg geworden en is er sprake van meer agressief 

rijgedrag van de medeweggebruikers. Dit alles vraagt van u een meer aangepast en besluitvaardig 

rijgedrag . 
 

Wat willen wij met de opfriscursus bereiken ? 

Ons doel is om aan het einde van de cursus u weer als een veilige en zelfstandige weggebruiker met  

veel zelfvertrouwen het verkeer in te sturen zodat u het autorijden weer als prettig gaat ervaren. 
 

Waaruit bestaat de opfriscursus? 

De complete cursus bestaat uit 4 uur autorijden , een theorieboek en een eindevaluatie met advies. 
 

De cursus wordt gegeven in 2 aparte blokken van 2 x 2 uur in een lesauto van de rijschool, dit i.v.m. 

de verplichte verzekering en dat de instructeur ook de mogelijkheid heeft om te helpen met de 

dubbele pedalen van rem en koppeling. De opfriscursus is alleen te volgen in een schakelauto . Het is 

tevens mogelijk indien u daar behoefte aan zou hebben om het aantal blokken in de cursus uit te 

breiden. U kunt er dan een los blok bij kopen. 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u bellen, mailen of appen met Rijschool Dick Joosten. 

 

De kortste weg naar het auto- en motorrijbewijs 

Prijslijst: Opfriscursus auto (geschakeld) per 1 januari 2023 


