
Erwin Veenboer

Inschrijving bij het CBR & 

examens reserveren



Inschrijving bij het CBR

Twee manieren om te worden ingeschreven als rijschool.

Inschrijvingsovereenkomst in tweevoud en een inschrijfformulier. 
Kopie van de WRM-bevoegdheidspas (instructeursbewijs).

Inschrijfgeld CBR (€ 337,70) + (€ 31,00 p/j)

https://www.cbr.nl/inschrijfovereenkomst.pp


• Gegevensverstrekking (instructeurs)

• Naamsvermelding op lesvoertuig

• Inschrijving reserveringssysteem

• Verbod gebruik CBR logo

• Financiële bijdragen

• Rechten van de ingeschreven rijschool

• Aansprakelijkheid  (bij schade)



Vademecum
1. Rijschooladministratie
2. Aanvragen examens en tussentijdse toetsen
3. Betalingsregeling
4. Terugbetaling examengeld
5. Bijwonen van examens
6. Het theorie-examen
7. De examencategorieën
8. Nodig voor praktijkexamen
9. Het praktijkexamen
10. Onderzoek rijvaardigheid
11. Voertuigeisen
12. Verklaring van geschiktheid; geldigheidsduur, aanvullend onderzoek
13. Aanrijding / boete / schade tijdens examen
14. Klachtenregeling
15. Identiteitsbewijzen



Voertuigeisen 

examenvoertuig
De wettelijke eisen voor examenvoertuigen in het RR

Aanvullende eisen CBR:   
• Naamsvermelding
• L op het dak
• Oogspiegel
• Lifehamer
• 4/5 deurs
• Inrichting vrt
• Navigatie
• Achterruit verwarming
• Verbod opschriften;



Rijschoolgegeven

s
Het CBR is verplicht de slagingspercentages met 
betrekking tot de praktijkexamens van de 
ingeschreven rijscholen openbaar te maken. Dat 
gebeurt via de internetsite www.rijschoolgegevens.nl.

http://www.rijschoolgegevens.nl/


Website 

CBR

• Info 
Rijbewijzen

• Filmpjes

• Mijn CBR

https://cbr.nl/


Mijn 

CBR

• Met Digid inloggen
• Gezondheidsverklari

ng
• Theorie examens
• Machtigingen
• Code 95

https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login


Gebruik 

Toponline• Als beheerder maak je eerst gebruiker(s) aan 
& wijs je rechten toe.

https://top.cbr.nl/Top/LogOnView.aspx?ReturnUrl=/top/


Financie

el

• Positief saldo anders 

geen examens meer kopen

• Elke maand factuur



Reserveringster

mijn
• Uw kandidaten moeten u hebben gemachtigd om   

reserveringen te kunnen maken.

• Binnen 7 weken een eerste examen of toets in de 
categorie B 

• Binnen 5 weken een herexamen

• Niet te annuleren, wel 1 x te ruilen



Aanvraag 

examen
• Gemachtigd ? / Theorie gehaald ? / GV ? 

• Aanvraag klaar maken

Capaciteit

• Los inkopen of vanaf aanvraag

• Capaciteit onderhouden

• Tot 7 weken vullen, daarna in etalage



Reserveren 

examen

• Reserveren

• Oproep uitprint & mail naar kandidaat

• Niet meer annuleren / 1 x wisselen

• Van een examen wel om te zetten 

naar een TTT



Uitslag 

examen

• Via mail / of rijschool

• Bij RDW in systeem

• Volgende dag naar gemeentehuis

• Uitslag 3 jaar geldig ..

• In Top > overzichten 



Vragen ?

• Zie links: in Top Online

• Vademecum, Handleidingen, brochures,   

zelfreflectie formulieren, enz ..




