
Q&A  over herinrichting theorie-examen B per 1 november 2019 

Gelden deze wijzigingen ook voor de theorie-examens van andere rijbewijscategorieën?   

Nee, deze wijzigingen gelden alléén voor het theorie-examen voor de auto. Mogelijk worden de theorie-

examens van overige categorieën in de toekomst ook gewijzigd.  

  

Gelden deze wijzigingen ook voor het theorie-examen met extra tijd, het individueel begeleid examen en het 

theorie-examen in het Engels voor de auto?   

Ja, deze wijzigingen gelden voor alle soorten auto theorie-examens.   

  

Gaat het auto theorie-examen nu langer duren?  

Nee, het examen gaat niet langer duren. Je hebt nog steeds 30 minuten de tijd om het examen te maken. 

Doe je een individueel begeleid examen of examen met extra tijd, dan heb je 45 minuten de tijd. Deze 15 

minuten extra tijd geldt niet voor het examenonderdeel gevaarherkenning.  

  

Waarom kan ik mijn fout beantwoorde vragen niet meer terug zien?  

We merken dat veel kandidaten de fout beantwoorde vragen onjuist onthouden. Ook merken we dat het 

inzien van de fout beantwoorde vragen voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt. Bovendien heb je als 

kandidaat er niet veel aan om een fout beantwoorde vraag te onthouden omdat je in een volgend examen 

andere vragen krijgt. We verplaatsen de focus van de vragen die fout zijn beantwoord naar de 

examenonderwerpen die onvoldoende worden beheerst.  

  

Waarom verandert het uitslagformulier?  

Op het nieuwe uitslagformulier leggen we uit hoe goed je elk examenonderwerp beheerst. Je kunt duidelijk 

zien welke onderwerpen je nog beter moet bestuderen. Met deze informatie kun je je nog beter 

voorbereiden op je praktijklessen en op je eventuele herexamen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met hulp van 

je rijopleider.    

  

Wordt het auto theorie-examen hierdoor duurder?   

Nee, het tarief van dit examen wijzigt dit jaar niet. In november worden de tarieven van 2020 gepubliceerd.   

  

Veranderen jullie ook iets in de vraagvormen?   

Nee, we veranderen nu niks in de bestaande vraagvormen.   

  

Verandert de inhoud van het examen en de vragen?  

Nee, inhoudelijk blijven het examen en de vragen hetzelfde. Het CBR toetst of de kandidaat de vereiste 

kennis heeft die beschreven staat in de EU-richtlijn 2006/126/EG en de ministeriële regeling theorie-

examen B.  

  

Wijzigt het aantal vragen in het auto theorie-examen?   

Nee, het aantal vragen wijzigt niet.  

  

Wordt het auto theorie-examen moeilijker?   

De inhoud van het theorie-examen blijft hetzelfde. Net als het aantal fouten dat je mag maken, alleen mag 

je deze niet meer allemaal in één onderdeel maken. Voor kandidaten die zich goed voorbereiden zal het 

examen niet moeilijker zijn.  

 

 

 

 

 


