NIEUW: Digitaal leren bij
Maak nu de overstap naar het nieuwe theorie leren
Hyven, twitteren, skypen, whatsappen en zelfs een reis boeken: dat doe je tegenwoordig toch allemaal via het internet? Waarom dan niet de theorie?
Met iTheorie is leren nog nooit zo duidelijk en helder geweest. iTheorie is een lesmethode die met behulp van de officiële CBR examencategorieën
is ontwikkeld. Een professionele methode die cursisten stapsgewijs alle onderdelen van de theorie laat doorlopen. Nu moét je wel slagen!
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Een unieke digitale rijopleiding
Na elk hoofdstuk van het digi-boek, volgt een toets. Pas als je voor de toets slaagt kun je naar het volgende hoofdstuk. Na bestudering van de
complete theorie komen de oefentheorie-examens vrij. Deze werken exact zoals bij het CBR. Naast de theorie, bevat de auto opleiding 100
gevaarherkenning trainingsfilms en de auto en motor opleiding de complete rijprocedure in 3D animatiefilms. Deze unieke animatiefilms
beschrijven stap voor stap het meest wenselijk rijgedrag van bestuurders.
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Profiteer nu van onze

ALL-IN PAKKETTEN!
Pakket 1
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Alle auto rijlessen € 22,-
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Druk- en zetfouten voorbehouden.
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