
PATH onderscheidt zich door: 
◈  theorieles die op de praktijk is gericht 

◈  2 dagdelen theorie (in kleine groep) 

     2 dagdelen individuele examentraining 

◈  leerlingen te focussen op inzicht, niet leren maar begrijpen 

◈  flexibel aanbod gericht op de leerling 

◈  uitstekende resultaten - 90% slaagt de 1ste keer! 

◈  uitstekende beoordelingen 

◈  géén gestress alles in één dag te moeten doen 

VERKEERSTHEORIE 

PATH verzorgt verkeerstheorie-cursussen. 

Geen regeltjes leren, maar inzicht krijgen. 

Naast ’t certificaat staan jij en praktijkgericht leren centraal. 

Geen stampwerk maar zonder stress begrijpen hoe het zit. 

Combinatie van klassieke lesmethode en moderne lestechnieken. 

Met 1x per week les, duurt de cursus 3 à 4 weken; 

                                                         jij geeft zélf het tempo aan. 

Nieuwste theorieboek is voordelig bij ons verkrijgbaar. 

Up-to-date oefenmateriaal is bij de cursus inbegrepen. 

Het examen is straks voor jou geen probleem meer. 

Maar véél belangrijker…..….. Autorijden daarna al helemaal niet! 

Kijk op www.autotheoriehaarlem.nl  

of bel  06 3317 8585 voor nadere informatie. 
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