Hoe reserveer ik een theorie examen?
Je kunt je theorie-examen reserveren via Mijn CBR (www.mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering
wijzigen of raadplegen.
Om in te loggen heb je je persoonlijke DigiD nodig.
Je kunt deze aanvragen via www.digid.nl.
1. Ga naar www.mijn.cbr.nl en log in met DigiD
2. Ga naar het menu Examen reserveren en kies de examencategorie waarvoor je examen wilt doen.
3. Klik op ‘reserveren’
4. De examenvoorwaarden verschijnen. Lees deze goed door. Om verder te gaan, kies je voor
‘akkoord’. Heb je al eerder akkoord gegeven, dan wordt dit scherm overgeslagen.
5. Je kunt nu een gewenste examenlocatie, -datum en -tijd zoeken. De eerstvolgende
examenmomenten staan alvast in beeld. Liever op een ander moment examen doen? Of een
andere locatie? Zoek dan onderaan het scherm naar een andere locatie of een andere datum.
Een locatie kiezen
Zoek naar de dichtstbijzijnde examenlocatie door onder de kaart een plaatsnaam in te voeren.
Selecteer vervolgens de gewenste examenlocatie door het bijbehorende blauwe pinnetje aan te
klikken. Als de examenlocatie is geselecteerd, wordt deze rood. Het is mogelijk om meer dan één
locatie te selecteren.
Een datum kiezen
Klik op de gewenste datum of data. De geselecteerde data worden rood. Het is mogelijk om meerdere
dagen of weken te selecteren.
Examendatum kiezen
Heb je een locatie en data gekozen? Klik dan op ‘zoeken’. Bovenin het scherm verschijnen nu de
examenmomenten die hierbij passen. De blauwe blokken geven de vrije examenmomenten aan.
6. Kies een examenblok door er op te klikken. Het gekozen examen wordt nu rood. Bovenin het
scherm staat nog een keer welk examenmoment je hebt gekozen.
o Verschijnen er geen examenmomenten? Probeer dan om de zoekopdracht te verruimen door
meer data of locaties te kiezen. Je kunt op iedere locatie binnen ongeveer vier weken terecht
voor een theorie-examen.
o Heb je een geschikt examenmoment gekozen? Klik dan onderin het scherm op ‘reserveer’.
7. Het gekozen examen wordt nu getoond. Controleer de gegevens en vul je telefoonnummer en emailadres in. Naar dit adres sturen wij de bevestiging.
8. Nu kun je betalen. Klik op ‘Afrekenen’. Volg vervolgens de stappen op het scherm.
9. Zodra je hebt betaald, is de reservering definitief. Je ontvangt de bevestiging per e-mail.
Reserveren via een opleider
Je kunt het theorie-examen ook via de opleider reserveren. Die kan hiervoor kosten in rekening
brengen.
Ik kan of wil geen DigiD gebruiken
Wanneer je niet over een DigiD beschikt en deze niet kunt aanvragen, kun je een theorie-examen
aanvragen via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Informatie over de betaling vind je op het
aanvraagformulier. Nadat je aanvraag en betaling zijn ontvangen, ontvang je een oproep thuis.
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