Examen doen voor
de brommobiel
Informatie over het theorie- en het
praktijkexamen
Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen
voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens
zijn ingevoerd om de veiligheid te vergroten en het aantal
ongelukken te verminderen.
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Voor wie geldt het examen?

Het theorie-examen test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht en kennis van de

Voor welke voertuigen geldt het

regels. Bij het praktijkexamen staat beheersing van het voertuig centraal. Slaagt u voor

examen?

beide examens, dan hebt u aangetoond dat u veilig en verantwoord kunt deelnemen aan

Waar kunt u examen doen?

het verkeer.

Wat zijn de kosten?
Meenemen naar het examen?

Voor wie geldt het examen?

Het theorie-examen

Het examen geldt voor iedereen die het rijbewijs voor de brommobiel wil halen. Als u een

Hoe kunt u het theorie-examen

rijbewijs voor de categorie auto, motor of bromfiets hebt, hoeft u geen examen af te leggen.

reserveren?

Er gelden geen medische eisen voor het rijden met een brommobiel. Uw theorie-examen

Hoe gaat het theorie-examen in

kunt u vanaf 15,5 jaar afleggen, uw praktijkexamen vanaf 16 jaar.

zijn werk?
Geslaagd of gezakt?

Voor welke voertuigen geldt het examen?

Moet ik eerst het theorie-

Het examen geldt voor alle drie- en vierwielige bromfietsen. De brommobiel is hiervan de

certificaat halen voordat ik mag

meest bekende. Voor het besturen van een gehandicaptenvoertuig zoals een scootmobiel

lessen?

hoeft u geen examen af te leggen, voor dat soort voertuigen is geen rijbewijzen vereist.

Het praktijkexamen

Wilt u bromfiets of snorfiets rijden, dan moet u een praktijkexamen met een bromfiets

Hoe kunt u praktijkexamen

afleggen. Hierover vindt u aparte informatie op de website van het CBR.

aanvragen?
Hoe gaat het praktijkexamen in

Waar kunt u examen doen?

zijn werk?

In alle theorie-examencentra van het CBR kunt u het theorie-examen afleggen.

Wanneer bent u geslaagd?

Het praktijkexamen vindt plaats op een verkeersluw terrein.

Wat zijn de voertuig eisen?

Op www.cbr.nl vindt u de examenlocaties.

Geslaagd?
Gezakt?

Wat zijn de kosten?

Vier keer gezakt?

De tarieven voor de

Colofon

examens staan op de
tarievenlijst van het CBR.
Daarnaast betaalt u voor
lessen bij een rijschool ter
voorbereiding op het
theorie- en praktijkexamen.
De hoogte van die kosten
hangt af van het aantal lessen en
de prijs per les. Uw rijschool kan u
hierover informeren.
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Voor wie geldt het examen?

Meenemen naar het examen

Voor welke voertuigen geldt het

Bij het theorie- en praktijkexamen legitimeert u zich met een wettelijk toegestaan, geldig

examen?

identiteitsbewijs. Voor het praktijkexamen moet u ook een geldig theoriecertificaat en de

Waar kunt u examen doen?

reserveringsbevestiging meenemen.

Wat zijn de kosten?
Meenemen naar het examen?

Het theorie-examen

Het theorie-examen

Vanaf 15,5 jaar kunt u theorie-examen doen. Veel mensen vinden het examen moeilijk of

Hoe kunt u het theorie-examen

zien er tegenop. Het CBR adviseert u een theoriecursus te volgen bij een rijschool. Dat

reserveren?

maakt de kans op slagen een stuk groter.

Hoe gaat het theorie-examen in

Het theorie-examen wordt klassikaal afgenomen. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij

zijn werk?

faalangst of dyslexie) kan een rijschool voor u een individueel theorie-examen aanvragen

Geslaagd of gezakt?

bij het CBR. Hij kan u ook informeren over de voorwaarden voor een individueel theorie-

Moet ik eerst het theorie-

examen.

certificaat halen voordat ik mag
lessen?

Hoe kunt u het theorie-examen reserveren?

Het praktijkexamen

Dit kan op twee manieren. U kunt zelf een reservering maken via www.cbr.nl of u kunt

Hoe kunt u praktijkexamen

dat laten doen door uw rijschool.

aanvragen?
Hoe gaat het praktijkexamen in

Hoe gaat het theorie-examen in zijn werk?

zijn werk?

U krijgt 50 vragen voorgelegd: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Het gaat

Wanneer bent u geslaagd?

vooral om kennis van de regels en verkeersinzicht. Om te slagen, moet u

Wat zijn de voertuig eisen?

minstens 44 vragen goed beantwoorden.

Geslaagd?

De vragen worden in de meeste gevallen

Gezakt?

gesteld aan de hand van

Vier keer gezakt?

verkeerssituaties die u

Colofon

op een tv-scherm ziet. U
moet zich voorstellen dat
u de bestuurder van de
bromfiets of brommobiel
bent op het getoonde beeld.
Geslaagd of gezakt?
Direct na het examen krijgt u de
uitslag. Bent u geslaagd, dan
ontvangt u het theoriecertificaat.
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Voor wie geldt het examen?

Daarmee kunt u vanaf 16 jaar beginnen met praktijkles bij een rijschool en deelnemen aan

Voor welke voertuigen geldt het

het praktijkexamen. Na afloop van het theorie-examen krijgt u van het CBR een uitslagfor-

examen?

mulier. Daarop staat per examenonderwerp (bijvoorbeeld verkeersborden of voorrangsre-

Waar kunt u examen doen?

gels) hoeveel vragen u fout, te laat of niet hebt beantwoord. Zo weet u voor welke onderwer-

Wat zijn de kosten?

pen u extra moet leren voor het volgende examen. Een theoriecursus bij een rijschool kan

Meenemen naar het examen?

hierbij helpen.

Het theorie-examen
Hoe kunt u het theorie-examen

Moet ik eerst het theoriecertificaat halen voordat ik mag lessen?

reserveren?

Dat is niet nodig als de instructeur naast u zit in de brommobiel tijdens de les op de weg.

Hoe gaat het theorie-examen in

Hij beschikt namelijk over dubbele spiegels en een rem. Wél moet u het theoriecertificaat

zijn werk?

behaald hebben op het moment dat u het praktijkexamen aflegt.

Geslaagd of gezakt?
Moet ik eerst het theorie-

Het praktijkexamen

certificaat halen voordat ik mag

Na het slagen voor het theorie-examen mag u vanaf 16 jaar praktijkexamen doen. Dit

lessen?

examen bestaat uit oefeningen waaruit moet blijken dat u de brommobiel voldoende

Het praktijkexamen

beheerst.

Hoe kunt u praktijkexamen

Aan die eisen voldoet u niet zomaar. Net als voor de auto of de motor vergt het praktijk

aanvragen?

examen voor de brommobiel een gedegen voorbereiding. Die krijgt u door praktijkles te

Hoe gaat het praktijkexamen in

volgen bij een rijschool, wat vanaf 16 jaar mag.

zijn werk?

De ervaring leert dat een aantal praktijklessen de slaagkans aanzienlijk verhoogt. Zo

Wanneer bent u geslaagd?

bespaart u geld en moeite. Kijk op www.cbr.nl voor een rijschool bij u in de buurt.

Wat zijn de voertuig eisen?
Geslaagd?

Hoe vraagt u het praktijkexamen aan?

Gezakt?

U kunt uw praktijkexamen aanvragen via een rijschool. Die kan rekening houden met

Vier keer gezakt?

dagen waarop u geen examen kunt doen.

Colofon

Hoe gaat het praktijkexamen in zijn werk?
U legt het praktijkexamen voor de brommobiel af op een verkeersluw terrein. De examinator ontvangt u bij de brommobiel. Hij neemt het examen af binnen 30 minuten.
Tijdens het praktijkexamen beoordeelt de examinator uw voertuigbeheersing. U moet
daarvoor een aantal oefeningen laten zien. De examinator kiest hierbij uit een van de twee
groepen van zes oefeningen. Hij volgt uw verrichtingen te voet.
Tijdens het praktijkexamen wordt de verkeersdeelneming niet getoetst.
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Voor wie geldt het examen?

Wanneer bent u geslaagd?

Voor welke voertuigen geldt het

U mag alle zes oefeningen een keer herkansen. Uiteindelijk moet u minimaal vijf van

examen?

de zes oefeningen voldoende hebben uitgevoerd.

Waar kunt u examen doen?
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de voertuigeisen?

Meenemen naar het examen?

U moet het examen afleggen in een brommobiel met een kenteken. Een dubbele bediening

Het theorie-examen

is voor het examen niet nodig, wel voor het lessen op de openbare weg.

Hoe kunt u het theorie-examen

De brommobiel moet aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van een L-plaat.

reserveren?
Hoe gaat het theorie-examen in

Geslaagd?

zijn werk?

Als u bent geslaagd, kunt u de volgende werkdag bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen.

Geslaagd of gezakt?

Neem daarvoor een pasfoto, uw identiteitsbewijs en het vereiste geldbedrag mee.

Moet ik eerst het theoriecertificaat halen voordat ik mag

Gezakt?

lessen?

Wanneer u bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het

Het praktijkexamen

uitslagformulier met deze punten kan uw rijschool achteraf voor u uitdraaien. Bespreek

Hoe kunt u praktijkexamen

deze punten met uw instructeur voor de vervolglessen.

aanvragen?
Hoe gaat het praktijkexamen in

Vier keer gezakt?

zijn werk?

Wanneer u voor de vierde keer binnen vijf jaar zakt, komt u in aanmerking voor een

Wanneer bent u geslaagd?

nader onderzoek. Uw rijschool kan u hierover verder informeren.

Wat zijn de voertuig eisen?
Geslaagd?

Het CBR wenst u veel succes bij het

Gezakt?

examen.

Vier keer gezakt?
Colofon

Colofon
Deze folder is een uitgave
van het CBR in samen
werking met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.

rijvaard • 909 • 0312

Hoewel de inhoud met de
Voor meer informatie:

grootst mogelijke zorgvuldig-

Divisie Rijvaardigheid
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Tel 0900 0210
www.cbr.nl

heid is samengesteld, kunnen
aan deze folder geen rechten
worden ontleend.
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