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PROGRAMMA

08u15  Onthaal en registratie
08u30  Introductie
09u00  Waarnemingsparcours op de openbare weg

• Kennismaking met de deelnemer en zijn/haar rijgedrag.
• Objectieve observatie van de bestuurder tijdens een bepaald traject op de openbare weg.
• De instructeur geeft geen commentaar of feedback op de rijstijl van de deelnemer.

09u45  Theoretische introductie: “Over-leven in het verkeer”
• Aan de hand van een powerpoint-presentatie confronteert de instructeur de deelnemers met de mogelijke 

gevaren als automobilist op de openbare weg. Deze presentatie wordt bewust kort gehouden omdat de na-
druk van deze opleiding op de praktijk ligt.

11u00  Verbeteringsparcours op de openbare weg
• Herhaling van het eerste traject rekening houdend met de aanwijzingen en instructies van de instructeur.
• Deelnemers trachten de theoretische achtergrond toe te passen in de praktijk.
• Doel:

• Een defensievere rijstijl aannemen en anticiperen op mogelijk gevaren in het verkeer
• Aandacht voor correcte zitpositie & stuurwielbehandeling en verbeteren van kijktechniek

11u45  Evaluatie rijgedrag op de openbare weg (persoonlijk evaluatieformulier)
12u00  Broodjeslunch
12u30  Praktische sessie op afgesloten oefenterrein

• Doel:
• Deelnemers leren zichzelf (en hun beperkingen) kennen als autobestuurder
• Deelnemers leren hun voertuig en de verschillende rijhulpsystemen (ABS & ESP) beter kennen
• Aanleren en herhalen van basistechnieken
• Confrontatie met moeilijke rijomstandigheden

• Oefeningen:
• Zitpositie, stuurwielbehandeling, stuur- en kijktechniek
• Noodstop & Remtechniek
• Ontwijken van hindernissen op gladde ondergrond
• Manoeuvre- en parkeervaardigheden

15u45 Nabespreking (persoonlijke evaluatiefiche
16u00 Einde

Alle prijzen zijn  inclusief 21% BTW.
Deze prijslijst is geldig vanaf 15 maart 2022.
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GOED OM WETEN

• De praktische training wordt opgesplitst in 2 onderdelen, nl. een gedeelte op de openbare weg en een ge-

deelte op afgesloten oefenterrein. 

• De praktische training kan georganiseerd worden met de bestelwagens van de klant. Deze voertuigen dienen 

technisch volledig in orde te zijn. 

• Deze opleiding bieden wij enkel aan in exclusiviteit, waardoor u van volgende voordelen geniet: 

• U kan zelf een datum kiezen (in functie van de beschikbaarheid van lesgevers en infrastructuur).

• Er nemen geen andere personen deel aan de cursus, dus enkel uw genodigden. 

• De piste wordt exclusief gereserveerd voor uw groepje.

• Het is mogelijk om het programma af te stemmen op maat van de deelnemers binnen de voorziene 

tijdsduur.

TARIEVEN 

• Sessie van 1-9 personen: € 3.855,00

• Sessie van 10-12 personen: € 4.890,00

• Sessie van 13-15 personen: € 5.675,00

Alle prijzen zijn  inclusief 21% BTW.
Deze prijslijst is geldig vanaf 15 maart 2022.


