Examen doen
voor de auto
Voor het autorijbewijs (categorie B) moet u theorieexamen en praktijkexamen doen. Het theorie-examen
test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en
kennis van de regels. Bij het praktijkexamen staat
deelneming aan het verkeer centraal. Slaagt u voor
beide examens, dan hebt u aangetoond veilig en
verantwoord aan het verkeer te kunnen deelnemen.
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Een rijschool kiezen

Rijschool

Rijopleiding in Stappen
Rijbewijs

Een rijschool kiezen

Mensen met een handicap

Een goede rijopleiding is de basis voor een veilige toekomst op de weg. Het gaat

Het examen

erom dat u verantwoord leert rijden en niet dat u ‘even’ het rijbewijs haalt.

Theorie-examen
Tussentijdse toets

Wees kritisch bij het kiezen van een rijschool. De ene rijschool geeft veel meer waar

Praktijkexamen

voor uw geld dan de andere. Hieronder staan enkele vragen die u aan rijscholen kunt

Nader onderzoek

stellen voordat u uw keuze maakt.

Faalangstexamen
Geslaagd en dan?

Geeft de rijschool les volgens ‘de Rijopleiding in Stappen’?

Beginnersrijbewijs

De Rijopleiding in Stappen (ook wel RIS genoemd) is een opleidingsmethodiek waarbij

Colofon

u stap voor stap leert rijden. Door de hoge kwaliteit van de opleiding is het slagings

Meer informatie

percentage fors hoger dan bij een traditionele rijopleiding. De RIS werkt met een
duidelijke lesopbouw en een leerlingkaart, waardoor u uw vorderingen precies kunt
volgen. Meer informatie vindt u in de brochure over de Rijopleiding in Stappen.
Gebruikt de rijschool een instructiekaart?
Op een instructiekaart houdt de instructeur de voortgang van de opleiding bij. Zo ziet
u precies hoever u gevorderd bent, waar de volgende les over gaat en waar extra
aandacht voor nodig is.
Geeft de rijschool ook theorieles?
Bereid u goed voor op het theorie-examen door theorielessen te volgen bij een
rijschool. De rijschool kan u ook adviseren over lesboeken en dvd’s.
Biedt de rijschool de mogelijkheid van een tussentijdse toets?
Het afleggen van een tussentijdse toets (rijtest) bij het CBR verhoogt de kans dat u
slaagt voor het praktijkexamen. U krijgt advies over de onderdelen waaraan u nog
moet werken. Bovendien kunt u vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres.
Die hoeft u op het aansluitende praktijkexamen dan niet meer te doen.
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Een rijschool kiezen

Welk slagingspercentage heeft de rijschool?

Rijopleiding in Stappen

Op de website www.rijschoolgegevens.nl. staan de slagingspercentages van alle

Rijbewijs

ingeschreven rijscholen bij elkaar. Deze percentages zijn niet zaligmakend, maar

Mensen met een handicap

bieden wel een handvat.

Het examen
Theorie-examen

Wat kost een rijles?

Tussentijdse toets

Vergelijk de prijzen van verschillende rijscholen. Houd daarbij rekening met de duur

Praktijkexamen

van de lessen: 45, 50 of 60 minuten. En let vooral op de kwaliteit.

Nader onderzoek
Faalangstexamen

Informeer ook welke afspraken er zijn bij het uitvallen van een rijles, een instructeur of

Geslaagd en dan?

een lesauto. Zijn er bijvoorbeeld plaatsvervangers of vervangende lesauto’s? Krijgt u uw

Beginnersrijbewijs

lesgeld terug? Kunt u een les inhalen als u er één afzegt?

Colofon
Meer informatie

Meer informatie vindt u bij de afzonderlijke rijscholen op www.rijschoolgegevens.nl.

Rijbewijs
Het rijbewijs halen
Het CBR geeft geen rijbewijs uit, maar verstrekt de twee documenten die u voor een
rijbewijs nodig hebt: de Verklaring van geschiktheid en
de Verklaring van rijvaardigheid.
Verklaring van
rijvaardigheid
Als u slaagt voor het
praktijkexamen, verstrekt
het CBR een Verklaring
van rijvaardigheid. Deze
wordt automatisch naar
het Centraal Rijbewijzen
register (CRB) bij de RDW
gestuurd. De Verklaring van
rijvaardigheid blijft drie jaar geldig.
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Een rijschool kiezen

Verklaring van geschiktheid

Rijopleiding in Stappen

Als u lichamelijk en geestelijk geschikt bent om een voertuig te besturen, verstrekt het

Rijbewijs

CBR een Verklaring van geschiktheid. Deze wordt automatisch naar het Centraal

Mensen met een handicap

Rijbewijzenregister (CRB) bij de RDW gestuurd. De Verklaring van geschiktheid blijft

Het examen

een jaar geldig.

Theorie-examen
Tussentijdse toets

Eigen verklaring

Praktijkexamen

Voor een praktijkexamen bij het CBR is een Verklaring van geschiktheid nodig.

Nader onderzoek

Daarvoor vult u eerst een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over

Faalangstexamen

uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U kunt de Eigen verklaring kopen bij

Geslaagd en dan?

rijscholen, gemeenten en het CBR.

Beginnersrijbewijs
Colofon

Als u één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek

Meer informatie

door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring
zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR u voor nader onderzoek
verwijzen naar een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog.
Blijkt uit de aantekening van de arts op de Eigen verklaring of uit het onderzoek van
de specialist dat u geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen? Dan krijgt u
hiervan zo snel mogelijk bericht. De meeste aanvragers worden geschikt verklaard. In
een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.
Stuur de Eigen verklaring ruim op tijd in. Een verwijzing naar één of meer
specialisten brengt namelijk wachttijd met zich mee.
Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen
van een Verklaring van geschiktheid
zo spoedig mogelijk af te
handelen, met een
maximumtermijn van
vier maanden.
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Een rijschool kiezen

Tip

Rijopleiding in Stappen

Als u twijfels of vragen hebt over uw medische geschiktheid, stuur dan voordat u begint

Rijbewijs

met uw rijopleiding een Eigen verklaring naar het CBR. Schrijf bovenaan de Eigen

Mensen met een handicap

verklaring ‘Info’. Overleg eventueel met de keurend arts. Tijdig opsturen van de Eigen

Het examen

verklaring kan onnodige kosten voor rijlessen voorkomen.

Theorie-examen
Tussentijdse toets

Mensen met een handicap

Praktijkexamen

Met een handicap of functiestoornis kunt u meestal gewoon rijden. Daarvoor zijn er

Nader onderzoek

hulpmiddelen zoals een prothese of een bril, of een aanpassing aan het vervoermiddel.

Faalangstexamen

De gehandicapte bestuurder moet wel aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen als

Geslaagd en dan?

ieder ander.

Beginnersrijbewijs
Colofon

Een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR helpt u graag, bijvoorbeeld

Meer informatie

met advies over technische aanpassingen aan de auto. Dit gebeurt in overleg met
onder meer gespecialiseerde rijscholen en aanpassingsbedrijven. Deze service van
het CBR is gratis.
Meer informatie vindt u in de brochure Met een handicap veilig achter het stuur.

Het examen
Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen, moet u eerst
het theorie-examen personenauto hebben behaald. Voor deelname aan het theorieexamen moet u minimaal 16 jaar zijn, voor de rijlessen minimaal 16,5 jaar.
Als u op of na 1 november 2011 17 jaar wordt, mag u praktijkexamen doen (2toDrive). U
kunt dan ook een tussentijdse toets of RIS-toets afleggen. Een toets kunt u ook doen
als u op of na 1 november 2011 16,5 jaar wordt of op die datum tussen 16,5 en 17 jaar
bent.
Hebt u op 1 november 2011 de leeftijd van 17 jaar al bereikt, dan mag u wél theorieexamen doen en rijlessen volgen. U mag dan pas met 18 jaar een praktijkexamen of
toets afleggen.
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Een rijschool kiezen

U moet eerst slagen voor het theorie-examen om praktijkexamen te kunnen doen. Het

Rijopleiding in Stappen

positieve resultaat van het theorie-examen blijft anderhalf jaar geldig. Als u binnen die

Rijbewijs

periode niet slaagt voor het praktijkexamen, moet u opnieuw theorie-examen doen.

Mensen met een handicap
Het examen

Als u slaagt voor het praktijkexamen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardig

Theorie-examen

heid. Deze verklaring is drie jaar geldig en wordt automatisch naar het Centraal

Tussentijdse toets

Rijbewijzenregister (CRB) bij de RDW gestuurd.

Praktijkexamen
Nader onderzoek

Naar alle examens moet u een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs meenemen,

Faalangstexamen

zoals een paspoort, Europese identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs.

Geslaagd en dan?
Beginnersrijbewijs
Colofon

Theorie-examen

Meer informatie

Reserveren
Het theorie-examen kunt u op verschillende dagen en tijden afleggen in één van de
circa dertig theoriecentra van het CBR. Uw rijschool kan het examen reserveren.
Eventueel kunt u dat ook zelf doen via www.cbr.nl.
Inhoud
Het examen voor de personenauto bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel
bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Hierbij gaat het erom wat u zou doen in een
bepaalde verkeerssituatie: remmen, gas loslaten of niets.
Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan
30 over verkeersregels en 10 over
verkeersinzicht. Dit zijn ja/nee
vragen, meerkeuzevragen en
vragen waar u zelf een
getal moet invullen.
Om te slagen, moet u
minimaal 13 van de
25 vragen over
gevaarherkenning én
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Een rijschool kiezen

minimaal 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed

Rijopleiding in Stappen

beantwoorden.

Rijbewijs
Mensen met een handicap

Het examen duurt in totaal drie kwartier. Daarna krijgt u binnen een kwartier van ons

Het examen

de uitslag.

Theorie-examen
Tussentijdse toets

Theorie-examen in vreemde talen

Praktijkexamen

Het CBR neemt ook theorie-examens af in het Engels. Dat gebeurt klassikaal, net als bij

Nader onderzoek

het examen in het Nederlands. Daarnaast kunt u individueel een examen in een andere

Faalangstexamen

taal afleggen met behulp van een tolk. Die moet u zelf inhuren via Tolkennet. Voor een

Geslaagd en dan?

theorie-examen in een andere taal en een individueel examen betaalt u een toeslag.

Beginnersrijbewijs
Colofon
Meer informatie

Tussentijdse toets
Als u bent geslaagd voor uw theorie-examen, kunt u vooraf aan het praktijkexamen
een tussentijdse toets afleggen. Die verloopt ongeveer als een echt examen en duurt
ook 55 minuten. U kunt er niet voor slagen of zakken, maar u went alvast aan de
examensituatie. En aan de spanning. Bovendien kunt u vrijstelling verdienen voor
het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende praktijkexamen.
Na afloop van de toets geeft de examinator u advies over de onderdelen waar u nog
aan moet werken. Uw eigen instructeur rijdt mee, zodat u daarna samen aan de slag
kunt met de mogelijke verbeteringen. Uw kans om te slagen voor het praktijkexamen is
na een tussentijdse toets aanzienlijk groter. Meer informatie vindt u in de brochure
over de tussentijdse toets.
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Een rijschool kiezen

Praktijkexamen

Rijopleiding in Stappen
Rijbewijs

Voor de praktijkexamens heeft het CBR ruim vijftig examenlocaties, verspreid over heel

Mensen met een handicap

Nederland. Meestal wordt het examen afgenomen in de examenlocatie dicht bij uw

Het examen

woonplaats. Maar u mag ook op een andere CBR-locatie examen doen.

Theorie-examen
Tussentijdse toets

Reserveren

Praktijkexamen

Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met de instructeur, zelf het tijdstip van

Nader onderzoek

afrijden bepalen. De rijschool reserveert via de computer examentijd bij het CBR.

Faalangstexamen

Het voordeel hiervan is dat het lesprogramma en de examendatum goed op elkaar

Geslaagd en dan?

aansluiten. Bovendien weet u ruim van tevoren wanneer u examen moet doen.

Beginnersrijbewijs
Colofon

Voordat de rijschool een praktijkexamen of toets voor u kan aanvragen, moet u daar

Meer informatie

eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging op mijn.cbr.nl. Voordeel
hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets
voor u heeft gereserveerd of als deze is verschoven.
Inhoud
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier
beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Vraag
uw instructeur om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn.
In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het
examen verloopt en controleert uw identiteitsbewijs
en het resultaat van uw theorie-examen.
U overhandigt hem het
gesloten formulier Zelf
reflectie. Daarop hebt u uw
sterke en minder sterke
punten als bestuurder
ingevuld.
Uw antwoorden worden
pas na de examenuitslag
met u besproken.
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Een rijschool kiezen

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest. Hierbij leest u het kenteken van

Rijopleiding in Stappen

een stilstaande auto op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de

Rijbewijs

examinator u een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren

Mensen met een handicap

aan de examenauto.

Het examen
Theorie-examen

Veilig en zelfstandig rijden

Tussentijdse toets

Dan begint de rit. De examinator kijkt onder meer naar uw beheersing van de auto,

Praktijkexamen

kijkgedrag en voorrang verlenen. Ook let hij erop of u rekening houdt met andere

Nader onderzoek

weggebruikers. Hij beoordeelt u op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uit

Faalangstexamen

voegen en uw gedrag bij kruispunten. Een deel van het examen, zo’n tien tot vijftien

Geslaagd en dan?

minuten, rijdt u zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Beginnersrijbewijs
Colofon

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos

Meer informatie

hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige
verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende
in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als u tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere
manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen na de
toets.
De uitslag
Direct na afloop deelt de examinator in het examencentrum de uitslag mee. Bent u
geslaagd, dan bespreekt de examinator met u de antwoorden op het formulier Zelf
reflectie. Daarna worden uw Verklaring van rijvaardigheid en uw Verklaring van
geschiktheid automatisch naar het Centraal Rijbewijzenregister (CRB) bij de RDW
gestuurd. De gemeenten kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of u bent
geslaagd voor het examen.
Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.
Daarna bespreekt hij uw antwoorden op het formulier Zelfreflectie met u. Wanneer
uw antwoorden en de bevindingen van de examinator van elkaar verschillen, is het
verstandig dit ook met uw instructeur door te nemen.
Het uitslagformulier krijgt u automatisch toegestuurd naar uw opgegeven e-mailadres.
Op dit formulier stemt de instructeur uw vervolglessen af.
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Een rijschool kiezen

Nader onderzoek naar de rijvaardigheid

Rijopleiding in Stappen

Als u binnen vijf jaar vier keer zakt voor het praktijkexamen, moet u de volgende keren

Rijbewijs

een speciaal examen afleggen, nader onderzoek geheten. Dat is niet gemakkelijker dan

Mensen met een handicap

een gewoon examen. Wel is er meer tijd beschikbaar. Dat biedt de examinator, in dit

Het examen

geval rijvaardigheidsadviseur geheten, de gelegenheid om u meer op uw gemak te

Theorie-examen

stellen voor en tijdens het examen.

Tussentijdse toets
Praktijkexamen

De aanvraag van een nader onderzoek wordt verzorgd door uw rijschool, die daarover

Nader onderzoek

meer informatie kan geven. Meer informatie vindt u in de brochure ‘Vier keer gezakt,

Faalangstexamen

dan een onderzoek rijvaardigheid’.

Geslaagd en dan?
Beginnersrijbewijs

Faalangstexamen

Colofon

Kandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen,

Meer informatie

afleggen. Dit examen duurt 80 minuten, 25 minuten langer dan een gewoon examen.
De speciale aanpak tijdens het faalangstexamen heeft een gunstige invloed op de
ervaren spanning. Dat leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen.
Meer informatie vindt u in de brochure over het faalangstexamen.
Geslaagd! Op naar het gemeentehuis
Als u bent geslaagd voor het praktijkexamen, kunt u op de dag erna bij uw gemeente
het autorijbewijs aanvragen. U hebt daarvoor nodig:
-	 één pasfoto;
-	 geld om de leges te betalen (verschilt per gemeente);
-	 een geldig identiteitsbewijs.
Deelnemers aan 2toDrive moeten bovendien in het bezit zijn van de begeleiderspas
voordat ze het rijbewijs kunnen aanvragen bij de gemeente.
Beginnersrijbewijs
Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de regeling van het
beginnersrijbewijs. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 16- of 17-jarige
leeftijd, bent u zeven jaar een beginnende bestuurder. Als u uw eerste rijbewijs
hebt behaald op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u vijf jaar een beginnende
bestuurder.
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Een rijschool kiezen

Het beginnersrijbewijs is een gewoon rijbewijs. U mag hiermee overal de weg op. Wel

Rijopleiding in Stappen

gelden voor beginnende bestuurders strengere regels. Daarvan merkt u niets als u zich

Rijbewijs

normaal aan de verkeersregels houdt. Maar maakt u zich herhaaldelijk schuldig aan

Mensen met een handicap

verkeerd rijgedrag, dan loopt u de kans uw rijbewijs kwijt te raken.

Het examen
Theorie-examen

Colofon

Tussentijdse toets

Deze brochure is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke

Praktijkexamen

zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze brochure geen rechten worden

Nader onderzoek

ontleend.

Faalangstexamen
Geslaagd en dan?
Beginnersrijbewijs
Colofon
Meer informatie

Voor meer informatie:

rijvaard • 904 • 1013

Divisie Rijvaardigheid
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Tel 0900 0210
www.cbr.nl
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