De procedure voor het praktijk rijexamen:
1. DigID code;
Zorg voor een DigID code. Deze is noodzakelijk om zaken te regelen bij het CBR en de gemeente.
Om een DigID code aan te vragen, ga naar de DigID homepage: https://www.digid.nl/

2. Theorie halen;
Zorg ervoor zo snel mogelijk je theorie certificaat te halen. Deze is 18 maanden geldig, dus tijd genoeg
dan om je rijexamen te doen. Zonder het certificaat kan er geen examen aangevraagd worden. Een
tussentijdse toets kan wel aangevraagd worden zonder certificaat, en ook afgenomen worden, maar een
examen niet.
Ik raad je aan om de aanvraag zelf te regelen mbv je DigID code. Ik kan nml niet in je agenda kijken
wanneer jij tijd hebt om examen te doen, en heb ik dan tijden van je doorgekregen, kan het zomaar zijn
dat juist die datum al door anderen zijn aangevraagd.
De complete procedure het examen aan te vragen, staat hier uitvoerig beschreven:
http://www.cbr.nl/reservering.pp.
Mocht er iets niet duidelijk zijn, kun je mij altijd vragen, natuurlijk.

3. Machtigen;
Je moet mij als rijschool gaan machtigen mbv de DigID code bij het CBR. Mijn rijschoolnummer staat
op de homepagina: Deze is 5071F6.
Ga naar de CBR site: https://mijn.cbr.nl/Authentication/Login?ReturnUrl=%2f,. Klik op het DigID
logo en log in met je DigID code. Zowel jij als ik krijgen dan via het opgegeven mailadres een
bevestiging dat het gelukt is.
De hele machtigingsprocedure staat hier nog eens duidelijk: http://www.cbr.nl/11191.pp

4. Eigen verklaring;
Tevens moet je voordat het rijexamen aangevraagd wordt, ook een “eigen verklaring” invullen. Dit
zijn een aantal vragen over je gezondheid, die je naar eer en geweten moet beantwoorden. Kun je alles
met “nee” beantwoorden, krijg je meestal binnen enkele uren een akkoord, en is de eigen verklaring
goedgekeurd. Worden er 1 of meerdere antwoorden met “ja” beantwoord, wordt je soms gevraagd om
je te laten keuren bij een (huis)arts. De eigen verklaring: http://www.cbr.nl/11190.pp

5. De aanvraag;
Een aantal weken voor het examen zal ik je een aantal beschikbare tijdstippen doorgeven, waaruit jij
kan kiezen. Ik kan immers niet in jouw agenda kijken. Zodra ik dan van je de meest geschikte datum
doorkrijg, zal ik voor je dat tijdstip reserveren.

6. De oproepkaart;
Zodra de aanvraag is gereserveerd, en goedgekeurd is door het CBR, ontvang je een oproepkaart van
het CBR. Daarop staat oa de datum, tijdstip en plaats van examen, maar ook wat je mee moet nemen
naar het examen.:
 Een wettelijk toegestaan en geldig ID kaart.
 Het theorie certificaat.
 Een ingevuld zelfreflectie formulier. Uitprinten: http://www.cbr.nl/brochure/rijvaard106.pdf
 Als je een tussentijdse toets hebt gedaan, dit uitslagformulier.
 En ook de officiële oproepkaart. Deze moet je ondertekenen in bijzijn van de examinator.
Ik wens je veel succes bij het examen!
Wim de Jong
www.rijschoolwimdejong.nl

