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CBR kwartaalrapportage examenafname 3e kwartaal 
2022 

 

Aanleiding 
Het CBR heeft op 18 oktober jongstleden de kwartaalrapportage examenafname 
over het derde kwartaal van dit jaar aan u aangeboden.  

Geadviseerd besluit 
Graag uw instemming met: 

- de aanbieding aan de Kamer van de derde kwartaalrapportage van het 
CBR over de ‘corona inhaalslag’ examens, waarbij de Kamer ook de 
aanbiedingsbrief ontvangt die het CBR aan u heeft gestuurd;  

- het advies van het CBR om ook nu geen tijdelijke noodmaatregelen in te 
zetten om de reserveringstermijnen omlaag te brengen. 

Kernpunten 
Vanaf december 2021 is sprake van oplopende reserveringstermijnen voor het 
praktijkexamen B met een piek in april 2022. Voor theorie-examens en 
beroepsexamens geldt dat de reserveringstermijnen wel binnen de key 
performance indicators (KPI) zijn van vier respectievelijk zeven weken. Ten 
opzichte van de vorige rapportage aan de Kamer is de gemiddelde 
reserveringstermijn voor het praktijkexamen B van gemiddeld 16,1 weken eind 
juli gedaald naar gemiddeld 13,8 weken eind september. Dit is in lijn met de 
verwachting van het CBR.  
 
Het CBR verwacht dat de reserveringstermijnen in het vierde kwartaal geleidelijk 
verder zullen gaan dalen. De reserveringstermijnen zullen in het eerste kwartaal 
van 2023 tijdelijk weer iets oplopen gegeven het reguliere seizoenspatroon met 
een piek in de eerste helft van 2023. 
 
Het CBR geeft aan dat de inspanningen van het CBR om het verzuim van 
examinatoren te doen afnemen hun vruchten afwerpen alsmede dat de werving 
en opleiding van nieuwe examinatoren naar wens verloopt.  
Inmiddels zijn 52 nieuwe examinatoren gestart met het afnemen van examens. 
Daarnaast zijn er nog 32 kandidaten in opleiding die vanaf december aanstaande 
examens gaan afnemen en starten er in december en januari twee nieuwe 
opleidingen waar inmiddels al 32 kandidaten voor zijn geworven. 
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Het CBR heeft per 1 september zelf een tijdelijke maatregel ingevoerd inhoudend 
dat een kandidaat die tweemaal (of vaker) is gezakt, automatisch een wachttijd 
krijgt van minimaal 15 weken voordat het volgende examen kan worden 
gereserveerd. 
Het CBR geeft mede op basis van de daling van de reserveringstermijn aan in 
goed overleg met de Koepel Rijopleiding en Verkeerseducatie (KRV) te hebben 
besloten de maatregel per 1 december aan te passen van 15 naar 10 weken 
wachttijd. In het eerste kwartaal van 2023 beziet het CBR of en wanneer een 
volgende stap kan worden genomen. 

Krachtenveld 
- Toegezegd is door uw voorgangers om met de Kamer de inzet van 

tijdelijke noodmaatregelen vooraf te bespreken.  
- In de Kamer is in april 2021 vooral discussie geweest over het eventueel 

tijdelijk niet aanbieden van het faalangstexamen en (in mindere mate) 
het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd naar 18 jaar. Moties hierover 
zijn ingediend en aangehouden.  

- In het najaar 2021 is een motie ingediend door lid De Hoop (PvdA) gericht 
op het achterwege laten uit het plan van aanpak van het CBR om de 
tijdelijke maatregel om het faalangstexamen te schrappen. Deze motie is 
niet aangenomen. 
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