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THEORIE-EXAMEN 

 

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

hebben.  

Je kan zelf het theorie-examen aanvragen, bij het CBR, en dan ook rechtstreeks 

betalen aan het CBR. 

Het mag ook via de rijschool, (geen extra kosten) alleen voor kandidaten die ook 

bij de rijschool lessen. 

 

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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THEORIE-EXAMEN 

 

Wat wordt getoetst ? 

• Gevaarherkenning : 25 vragen, 8 sec bedenktijd  

antwoorden met : remmen, gas loslaten, of niets doen  

13 of meer goed beantwoorden 

• Verkeersregels en verkeersinzicht : 40 vragen, rest van de tijd 

verschillende vraagvormen : meerkeuze, ja/nee, sleep en invulvragen 

35 of meer goed beantwoorden 

Vanaf januari 2018 kom je twee nieuwe vraagvormen tegen in het theorie-examen voor auto, motor en 

bromfiets. Het gaat hier om de hotspotvraag en single-sleepvraag. Bij de hotspotvraag geef je antwoord op 

een examenvraag door het aantikken van een afbeelding, bijvoorbeeld een verkeersbord of 

dashboardsymbool. Bij de single-sleepvraag sleep je het juiste antwoord naar een plaats in een afbeelding. 

Deze vraag lijkt op de sleepvraag die al in het examen zit. 

 

Wat moet je bij je hebben ? 

• Geldig legitimatiebewijs 

• Het reserveringsnummer van je examen, staat op je uitnodiging 

 

  



www.olavrijshouwer.nl  info@olavrijshouwer.nl 

THEORIE-EXAMEN 

Welke theorie-examens zijn er? 

• Theorie-examen (normaal) € 31,50 

- Voor de meeste kandidaten, in de examenzaal 

- Mogelijk vanaf 16 jaar 

- Duurt ongeveer 30 minuten 

 

• Theorie-examen extra tijd € 41,80 

- Dit is een theorie examen met geluid, een computerstem leest de vraag 

voor 

- Examen wordt gehouden in de examenzaal 

- Mogelijk vanaf 16 jaar 

- Als je meer tijd nodig hebt 

- Als je moeite hebt met lezen, bv door dyslexie 

- Duurt ongeveer 45 minuten (dit betekent ongeveer 15 minuten extra 

tijd, dit geldt niet voor gevaarherkenning) 

 

• Individueel begeleid theorie-examen € 87,45 

- Als je meer tijd/of begeleiding nodig hebt bijvoorbeeld bij faalangst of 

een cognitieve stoornis zoals autisme of PDD-nos 

- Als je in een andere taal examen wilt doen 

- Mogelijk vanaf 16 jaar 

- Het examen doe je alleen, in een ruimte met een medewerker van het 

CBR 

- De inhoud van het examen is hetzelfde 

- De vragen worden voorgelezen door een computer of door de 

medewerker 

- De medewerker kan toelichting geven op de vragen 

- De medewerker houdt de tijd in de gaten 

- Duurt ongeveer 45 minuten 
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