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PRAKTIJKEXAMEN 

• Om praktijkexamen te kunnen doen moet je eerst je theorie-examen 

gehaald hebben.  

• Dan bespreken we welk examen je wilt doen. 

• Je machtigt de rijschool bij het CBR. 

• Indien je 17 bent zijn er nog een aantal stappen te volgen ( zie verderop) 

• Je koopt een Gezondheidsverklaring bij het CBR. 

• Je betaalt de kosten van het praktijkexamen aan de rijschool. 

• Je onderzoekt wanneer je het examen kan doen, houdt hierbij rekening 

met geplande vakanties en dagen die absoluut niet kunnen (bijvoorbeeld 

schoolexamens).  

Het duurt minimaal 8 tot 10 weken voor je examen kan doen na de 

reservering. 

Nadat deze stappen zijn genomen zal het examen worden gereserveerd bij het 

CBR. Dit gebeurt samen met jou. De datum die gekozen wordt staat dan (in 

principe) vast en kan niet meer veranderd worden. 

Hoe kom je op de site van het CBR ? 

Ga op het internet naar de site : www.cbr.nl 

Op deze site vind je alle informatie over het behalen van je rijbewijs, er staan 

diverse demonstratievideo’s op, je vindt er rijbewijstips en nog veel meer….. 

Op MIJN CBR kan je je zaken regelen met het CBR, eenvoudig en snel, zoals : 

- het machtigen van de rijschool 

- het invullen van je Gezondheidsverklaring 

- het aanvragen van je theorie-examen 

Altijd inloggen met DigiD. 

 

http://www.cbr.nl/
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 PRAKTIJKEXAMEN 17 JAAR 

 

Als je nog geen 18 bent en je wilt je rijbewijs halen staat rechts onderin op de 

homepage van het CBR de link naar  

 

Bekijk eerst die site goed en lees de : VEELGESTELDE VRAGEN 

Op het moment dat je de rijschool machtigt en je de Gezondheidsverklaring 

koopt is het ook verstandig om je coaches zich te laten aanmelden, ook via de 

2toDrive site. 

Bedenk goed wie je als je coach(es) wilt. Wil je later een coach toevoegen dan 

moet je weer een nieuwe begeleiderspas aanvragen.                                                                                            

Je coaches moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om jouw coach te 

mogen zijn, zie de voorwaarden op de site. Laat je coaches ook de site van 

2toDrive goed bekijken, zeker het gedeelte over coaches. 

Als die coaches zich hebben aangemeld vraag je je Begeleiderspas aan. Indien 

mogelijk minimaal 1 maand voor je examendatum. 

Ben je geslaagd voor je rijexamen, maar heb je nog geen begeleiderspas dan 

krijg je je rijbewijs pas nadat je de begeleiderspas hebt gekregen. 
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 WELKE PRAKTIJKEXAMENS ZIJN ER? 

 

• Tussen tijdse toets (proefexamen) € 195,00 

- Als je alvast wilt wennen aan de examensituatie 

- Als je tips wilt van een officiële CBR-examinator 

- Als je vrijstelling wilt verdienen voor je bijzondere verrichtingen tijdens 

je echte examen 

- Mogelijk vanaf 16,5 jaar 

- Duurt 55 minuten (waarvan 35 minuten rijden) 

 

• Gewoon praktijkexamen € 195,00 

- De meeste kandidaten doen dit examen 

- Mogelijk vanaf 17 jaar 

- Duurt 55 minuten (waarvan 35 minuten rijden) 

 

• Faalangstexamen € 247,50 

- Als je faalangst hebt 

- Time out mogelijk tijdens het examen 

- Examinator die gespecialiseerd is in mensen met faalangst 

- Meer tijd om je op je gemak te voelen: in totaal 80 minuten 

 

• Nader onderzoek rijvaardigheid € 225,00 

- Als je 4 keer niet bent geslaagd voor het gewone rijexamen 

 

herexamen kost hetzelfde als een gewoon examen  

       

 

Bij de praktijkexamens word je 1 uur vantevoren opgehaald, er wordt een 
stuk ingereden en na het examen word je weer thuis gebracht. 
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 MACHTIGEN VAN DE RIJSCHOOL 

 

Ga naar de website CBR.nl 

Het machtigen doe je op mijn.CBR.nl met je    

Als je die niet hebt moet je die eerst aanvragen, dat duurt ongeveer 5 dagen. 

Log in op mijn.cbr.nl met je DigiD. 

Klik op rijschool machtigen,                                                   

mijn rijschoolnummer is:   

4420K5, autorijschool Olav Rijshouwer 

Vul ook jouw persoonlijke adresgegevens in en een emailadres. 

Je krijgt per mail een bevestiging van je machtiging, maar ook van de 

reservering van je examen en eventueel het uitslagformulier van je examen als 

je zakt voor het examen. 

De machtiging is geldig tot en met het moment dat je geslaagd bent voor je 

praktijkexamen. 
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GEZONDHEIDSVERKLARING   

 

Lees op de site van het CBR alles over de gezondheidsverklaring en wat te doen 

indien u 1 of meer vragen met ja beantwoordt. 

De gezondheidsverklaring is 1 jaar geldig. 

Als er geen bijzonderheden zijn dan vul je de Gezondheidsverklaring in, digitaal, 

rechtstreeks bij het CBR en dien je die met Ideal te betalen.  

Je krijgt te horen van de instructeur wanneer het tijd is om de 

Gezondheidsverklaring te kopen bij het CBR, meestal gelijktijdig met het 

machtigen van de rijschool. 

                         


