Voor slechts € 74,- per maand in
zes maanden je certificaat!

Vraag een willekeurige
rijinstructeur of hij zijn baan
leuk vindt en hij zal volmondig
"ja" zeggen. Maar waarom is dit
beroep zo leuk?
Rijinstructeurs werken iedere
dag met leuke, jonge mensen.
Daarnaast bepaalt een
rijinstructeur zijn eigen
werktijden. Is het mooi weer?
Dan begin je gewoon iets
eerder, waardoor je voor het
avondeten nog op een terrasje
kunt zitten. Je werkt de hele dag
buiten en je ziet van alles. Je
profiteert van zonnig weer door
je raampje naar
beneden te doen, maar bij slecht
weer zit je droog. Hoeveel
je verdient? Dat bepaal je zelf!

Wie rijinstructeur wil worden,
moet slagen voor het CBR Auto
Rijinstructeursexamen
Categorie B. De opleiding tot
rijinstructeur bestaat uit
verschillende onderdelen. Zo
wordt jouw theoretische kennis
getoetst, maar wordt tevens
gewerkt aan je
coachvaardigheid. Als
rijinstructeur stuur je jouw
leerlingen aan en moet je hen
beoordelen, maar ook motiveren
en instrueren. Tijdens de
opleiding bij Rijschool Academie
word je in zes maanden tijd
klaargestoomd voor het vak.

Wij willen jou graag
helpen om je droom na
te streven!

De ultieme vrijheid. Word rijinstructeur!

Kan ik zonder vooropleiding
starten met de opleiding
tot rijinstructeur?
Nee. Je moet beschikken over
een geldig rijbewijs. Daarnaast
hoor je een diploma te hebben
behaald op minimaal VMBOniveau. Heb je dit diploma niet?
Dan kun je een
geschiktheidstest afleggen.

Doe de geschiktheidstest

Wat zijn de totale kosten voor
de opleiding?
De opleiding tot rijinstructeur
duurt zes maanden en
kost €3.047. Dit is inclusief:
Gespecialiseerde opleiding tot
rijinstructeur fase 1 en fase 2
Boeken en lesmateriaal
Rijlessen fase 1B, 5 lessen
Autogebruik tijdens examen
De kosten voor de vier examens
komen hier nog bij en bedragen
in totaal 559,50 euro. Dit bedrag
betaal je direct aan het IBKI.

Is het mogelijk om in termijnen
te betalen?
Ja. In dat geval betaal je 74 euro
per maand. Voor
meer informatie over in
termijnen betalen kun je het
beste contact opnemen met
onze klantenservice.
Waar kan ik de opleiding
volgen?
Het hoofdkantoor van Rijschool
Academie is gevestigd aan de
Putselaan 56 in Rotterdam. Toch
starten er ook
regelmatig opleidingen in
Amsterdam, Den Haag,
Tilburg en Utrecht. De exacte
planning is te zien op de
website van Rijschool Academie.
Hier kun jij je direct ook
inschrijven. Het is mogelijk om
een dag- of avondopleiding
te volgen. De opleiding is deels
thuisstudie.

De ultieme vrijheid. Word rijinstructeur!

Hoe lang duurt de opleiding?
Na zes maanden heb je jouw
certificaat behaald en kun
je als rijinstructeur aan de slag.
Biedt Rijschool Academie
baangarantie?
Rijschool Academie werkt
samen met verschillende grote
rijscholen. Wij kunnen dus 100%
franchisegarantie beloven.
Liever zelfstandig opereren?
Rijschool Academie helpt je
zoveel mogelijk op weg. De
docenten geven je tips
om succesvol een
eigen rijschool op te zetten in
jouw stad of dorp.

Rijinstructeur worden? In
6 maanden je certificaat!

Kan ik na mijn opleiding verder
studeren?
Wil jij je verder specialiseren als
instructeur? Ook dan biedt
Rijschool Academie uitkomst.
Kies voor een opleiding tot
motorrijinstructeur of
vrachtwagenrijinstructeur.
Dit zijn kortere trajecten.
Waarom Rijschool Academie?
In Nederland zijn verschillende
opleidingsinstituten gevestigd,
waar je een opleiding tot
rijinstructeur kunt volgen.
Waarom zou je kiezen voor
Rijschool Academie?
Een belangrijke reden is de prijs.
De totaalprijs van de opleiding is
bij andere scholen gemiddeld
5.000 tot 7.000 euro. Dit is 2.000
tot 4.000 euro meer dan bij ons!

De ultieme vrijheid. Word rijinstructeur!

We houden de kosten zo laag
mogelijk omdat we werken
met eigen docenten en
leslokalen. Daarnaast steken we
weinig geld in marketing en
profiteren we juist van positieve
mond-tot-mond-reclame.
Maar we noemen nog zeven
positieve punten:
Je kunt vrijblijvend één van
onze lessen bijwonen om te
ontdekken of Rijschool
Academie iets voor jou is.
Informeer bij onze
klantenservice naar de
mogelijkheden.
Bij Rijschool Academie
bepaal jij zelf de lestijden:
overdag, 's avonds of juist op
zondag? Geen probleem!
De leslokalen zijn in 2015
vernieuwd en hypermodern.
We maken gebruik van de
nieuwste leermiddelen.
Goede koffie en thee? Die
kun je onbeperkt tappen, dus
zo blijf je scherp tijdens
trainingen.

Ons hoofdlokaal bevindt zich
in het centrum van Rotterdam
Zuid. Prima te bereiken met
de auto of het openbaar
vervoer.
Gespreid betalen? Geen
enkel probleem. Je betaalt
slechts 74 euro per maand.
Meer info op
www.mijnbetaalplan.nl
We geven de voorkeur aan
persoonlijk contact. Heb je
interesse? Dan nodigen we je
graag uit voor een vrijblijvend
en kosteloos gesprek op ons
hoofdkantoor.
Meer weten over de opleiding
tot rijinstructeur? Kijk op de
website van Rijschool Academie.

Elk kwartaal start er een
nieuwe klas. Onze
startmaanden zijn:
Midden januari
Midden maart
Midden mei
Midden september

De ultieme vrijheid. Word rijinstructeur!

Hoofdkantoor
Putselaan 54
3074 JC Rotterdam
Vragen?
Tel: 088-6069090
Email: info@rijschoolacademie.nl
KvK-nummer
61352306

Leestips:
6 tips voor startende
rijscholen. Lees alle tips
Wat is het salaris van een
rijinstructeur. Lees meer

De ultieme vrijheid. Word rijinstructeur!

