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Onderwerp: aanbieding rapportage examenafname derde kwartaal 2022 

Geachte heer Harbers, 

Eind maart 2021 hebben wij het plan van aanpak examenafname ingediend bij uw ministerie. In dit 

plan zijn de maatregelen opgenomen om de gemiste examen- en toetsmomenten, als gevolg van 

twee corona-lockdowns in te halen. Door deze lockdowns heeft de dienstverlening van het CBR in 

2020 en 2021 in totaal ruim vijf maanden stilgelegen. Hierdoor werden bijna 800.000 examens en 

toetsmomenten gemist. 

Conform afspraak sturen wij u bij deze de rapportage over de uitvoering van dit plan. Dit betreft de 

rapportage tot en met het derde kwartaal van 2022. 

Stand van zaken eind derde kwartaal 2022: vrijwel alle beroepsexamens, rijtesten en 

theorie-examens binnen kpi 

In de kwartaalrapportage is af te lezen dat ultimo september 2022 vrijwel alle beroepsexamens 

binnen de kpi (7 weken voor een praktijkexamen en 4 weken voor een theorie-examen) 

gereserveerd kunnen worden. Daar is actief op gestuurd en dit is gedurende de gehele 

coronaperiode zo geweest. Ook vrijwel alle rijtesten kunnen binnen de kpi van 4 weken 

gereserveerd worden. Bij de theorie-examens voor de particuliere producten zagen we een enorme 

daling in de reserveringstermijnen in het eerste kwartaal. Tot eind februari was deze gemiddeld 10 

weken. Met het vervallen van de 1,5 meter maatregel op 25 februari 2022 kon het CBR de 

capaciteit van de examenzalen weer opschalen en sindsdien kunnen vrijwel alle theorie-examens 

weer binnen de kpi van 4 weken gereserveerd worden. 

Reserveringstermijn praktijkexamens B blijft geleidelijk dalen 

Bij de praktijkexamens B zien we in het derde kwartaal dat de reserveringstermijnen gestaag 

blijven dalen. Was de reserveringstermijn in december 2021 nog gemiddeld 7,7 weken, in april 

2022 bereikte deze een piek van bijna 21 weken. Vanaf april zien we dat de reserveringstermijnen 

weer dalen en eind september 2022 bedroegen deze gemiddeld nog ruim 13 weken. 



 
  

    

             
         

             
             

             
             

             
              

             
               

               
         

     
              
              
              

                
              

              
                 

               
               

               
              

           

     
             
               

            
            

      
               

            
              

            
              

                  
             

               
               

    

       
             

               
              
             






