
Geeft inzicht en focus
Activeert de leerling
Ondersteunt de instructeur
Informeert de ouders

Een product van:



DRIVE!   
 
DRIVE! van VekaBest maakt uw rijopleiding effectiever en voor-
spelbaarder. De basis van DRIVE! zijn online scoreformulieren  
die de leerling en de instructeur op vier momenten tijdens de 
rijopleiding invullen.

Door inzicht in elkaars scoreformulieren en door de rapportages  
die DRIVE! automatisch genereert krijgen de leerling en de instruc-
teur een betrouwbaar, gezamenlijk beeld van het actuele niveau  
van de leerling. Ook wordt duidelijk wat de zwakke plekken en  
aandachtspunten zijn, zodat dáár in het vervolg van de opleiding  
extra focus op kan worden gelegd.

Belangrijk neveneffect is dat ‘ruis’ tussen leerling/ouders enerzijds 
en instructeur/rijschool anderzijds (bijvoorbeeld over het moment 
waarop het praktijkexamen kan worden aangevraagd) wordt  
weggenomen. De DRIVE! meekijkfunctie voor ouders speelt  
hierin een belangrijke rol.

Bewezen in de praktijk
 
DRIVE! is ontwikkeld op basis van ervaringen die zijn opgedaan  
in een project van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid  
Limburg en het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg,  
in samenwerking met een aantal vooraanstaande rijopleiders.  
De meettechnische en onderwijskundige basis voor de beoorde-
lingsmethode werd verzorgd door Royal HaskoningDHV en Cito.

DRIVE! bouwt voort op de ervaringen uit dat project en de score- 
formulieren & rapportages die door Cito zijn (door)ontwikkeld. 

De DRIVE! applicatie is volledig online. Voor de leerling en de  
instructeur is DRIVE! hierdoor zeer gebruiksvriendelijk.  
Bovendien is alle informatie real time beschikbaar. 
 

DRIVE! en RIS
DRIVE! is geen vervanging van een gestructureerde manier van 
praktijkopleiden. Het is dus niet zo dat een instructeur qua lesgeven 
‘zomaar wat kan doen’ en dat DRIVE! er vervolgens voor zorgt dat  
de opleiding alsnog gestructureerd en effectief verloopt.

De basis is – en blijft – een kundige instructeur en een goed  
opgebouwde rijlesmethode. De RIS is in onze ogen de meest voor  
de hand liggende keuze, die ook het beste aansluit bij DRIVE!.  
Maar in principe kan DRIVE! gecombineerd worden met elke  
gestructureerde, professionele manier van rijopleiden.

Hoe DRIVE! en RIS optimaal samenwerken is één van de onder- 
werpen die aan bod komen tijdens de instructeursopleiding,  
zie verderop. 

Online tools
Alle betrokkenen bij de praktijkrijopleiding kunnen gebruik  
maken van online tools in het DRIVE! systeem:  
 

• de instructeur en leerling kunnen op hun telefoon of tablet  
 hun scoreformulieren invullen, elkaars scoreformulieren inzien   
 en de (door het systeem gegenereerde) rapportages bekijken. 
  

• de ouders/verzorgers van de leerling kunnen d.m.v. een  
 meekijkfunctie de voortgang van de rijopleiding monitoren  
 en weten dus altijd precies wat de status is.  
 

• de rijschoolhouder heeft eveneens toegang tot een meekijk- 
 functie, maar kan bovendien overkoepelende rapportages  
 draaien (managementinformatie) die hij kan gebruiken in zijn 
 bedrijfsvoering. Die laatste functie is vanaf begin 2018  
 beschikbaar.



 
Opleiding van uw instructeurs 
 
Het werken met de DRIVE! applicatie is eenvoudig en vergt  
nauwelijks opleiding of instructie. Om écht te kunnen profiteren  
van de voordelen die DRIVE! biedt, moeten instructeurs echter  
kennis hebben van de achterliggende principes en begrijpen  
hoe ze de elementen van DRIVE! kunnen integreren in hun  
manier van lesgeven.

Daarom is er door De Verkeersacademie een 2-daagse  
opleiding ontwikkeld waarin alle ins en outs van DRIVE!  
aan bod komen. Deze opleiding telt mee voor de verplichte  
theoretische WRM-bijscholing.

Stap ook over op DRIVE!
 
Beginnen met DRIVE! is heel eenvoudig en regelt u zelf in  
drie stappen: 

Meld uw instructeurs aan in het DRIVE! systeem.   
Dit doet u via het VekaBest leerlingvolgsysteem.  
Elke instructeur krijgt een unieke, persoonlijke 
toegangscode voor DRIVE! 
 
 
 Vraag toegangscodes voor uw leerlingen aan  
bij uw VekaBest vertegenwoordiger of via  
info@vekabest.nl. 

 
 
 
Start met DRIVE! in uw rijopleidingen.
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