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Veelgestelde vragen opleiders m.b.t. annuleren examens 
 
ALGEMEEN 
 
Welke maatregelen neemt het CBR vanwege het coronavirus?  
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het CBR alle theorie- en 
praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten uitgesteld tot en met 6 april. Dit geldt ook voor 
alle beroepsexamens. Ook de cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag) worden uitgesteld. We 
doen dit voor de veiligheid van zowel opleiders, kandidaten als onze medewerkers.  
Daarnaast worden door het besluit om scholen te sluiten, de nascholingscursussen voor 
beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart 
niet meetellen voor de code 95. 
 
Waarom is het niet mogelijk om examens, toetsen, rijtesten, etc. te reserveren? 
Om een run op examens na 6 april te voorkomen, is het reserveren van examens, toetsen en 
rijtesten voorlopig niet mogelijk.  
 
Hoe houden jullie iedereen op de hoogte van alle ontwikkelingen? 
Kandidaten brengen we zoveel mogelijk op de hoogte via SMS, e-mail, onze website, telefonisch en 
social media. We raden alle opleiders aan om www.cbr.nl en TOP internet in de gaten te houden 
om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten 
met het afnemen van examens. We sturen u hierover ook een e-mail.  
 
TOP internet 
 
Waarom is TOP beperkt open? 
Om een run op examens na 6 april te voorkomen, is het reserveren van examens, toetsen en 
rijtesten voorlopig niet mogelijk. Om deze reden is TOP beperkt open.  
 
Wat kan ik tijdens de beperkte openstelling wel en niet doen in TOP internet? 
Wat opleiders wel op TOP internet kunnen doen: 
• Betalingsverplichtingen inzien. 
• Rekening-courant checken. 
• Ophogen rekening-courant d.m.v. iDEAL. 
• Uitslagformulieren inzien. 
• Overzichten aanmaken van mutatielogs en resultaten. 
 
Wat opleiders nog niet kunnen op TOP internet:  
• Examens zoeken en kopen. 
• Examens aanvragen. 
• Capaciteit onderhouden. 
• Kandidaten opvoeren. 
• Machtigingen inzien, aanvragen of reserveren. 
• Nascholingscursussen en toetsen inzetten, verwerken of inzien. 
• Nascholingslocaties opvoeren. 
 
Wanneer kan ik weer examens zoeken, kopen en aanvragen? 
Dit is nog niet bekend. Zodra dit weer kan laten we u dit weten. 
 
EXAMENS & RIJTESTEN 
 
Wat gebeurt er met naamloos ingekochte capaciteit tot en met 6 april? 
De naamloze capaciteit tot en met 6 april wordt teruggenomen. De financiële verplichting voor 
deze examens vervalt. 
 
Heeft het coronavirus impact op de wachttijden voor een examen of een rijtest? 

http://www.cbr.nl/


Op dit moment zijn de wachttijden voor de praktijkexamens nog relatief kort. Maar we moeten er 
serieus rekening mee houden dat deze door de genomen maatregelen langer gaan worden. Wij 
vragen hiervoor begrip. Wij gaan voor de uitgestelde examens, rijtesten en toetsen extra capaciteit 
inzetten zodra we weer aan het werk kunnen.  
 
Wat als het theorieresultaat verloopt door het uitstellen van het examen vanwege het 
coronavirus? 
Als uw leerling het uitgestelde rijexamen straks aflegt op een tijdstip dat het theoriecertificaat voor 
de auto, motor of bromfiets is verlopen, mag uw leerling eenmaal met dit verlopen certificaat 
examen doen. De geldigheid van het certificaat verlengen wij met vier weken, gerekend vanaf het 
moment dat wij weer examens afnemen. Dit is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door 
het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.  

Wat als het voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing verloopt door 
het uitstellen van een examen door het coronavirus? 
Als uw leerling het uitgestelde motorexamen verkeersdeelneming aflegt op een tijdstip dat het 
voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing is verlopen, mag uw leerling 
eenmaal met dit verlopen resultaat examen doen. Het voldoende resultaat zal vanaf herstart van 
de examens nog vier weken geldig zijn. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door het 
ministerie Infrastructuur en Waterstaat. 

Kan ik examens die gepland zijn na 6 april annuleren of verzetten? 
We zijn bezig met het vormgeven van de wijze waarop de opstart het beste kan plaatsvinden. 
Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheid om examens na 6 april te annuleren. Nadere 
berichtgeving hierover volgt. 
 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om reserveringen of examencapaciteit te wijzigen of te 
annuleren.  Het is nog onzeker of er vanaf 7 april weer examens kunnen worden afgenomen. We 
houden de ontwikkelingen in de gaten. Als examens na 6 april ook moeten worden uitgesteld, 
ontvangt u hierover een e-mail. Houd ook TOP en cbr.nl in de gaten voor actuele informatie.  
 
Krijgt een leerling met een uitgesteld examen voorrang op een nieuwe 
examenkandidaat? 
We zijn bezig met het vormgeven van de wijze waarop de opstart het beste kan plaatsvinden. 
Zodra er weer examens kunnen worden afgenomen, komen kandidaten met een uitgesteld examen 
als eerste aan de beurt om te reserveren. Voor hen wordt speciale examencapaciteit beschikbaar 
gemaakt. Deze examencapaciteit kan alleen worden gereserveerd als er sprake is van een 
uitgesteld examen.   
 
FINANCIEEL 
 
Wat kost het inhalen van een examen dat is uitgesteld vanwege het coronavirus? 
Zodra een examen is uitgesteld, boekt het CBR de kosten van het uitgestelde examen automatisch 
terug op de rekening-courant van de rijschool. Dit betekent dat het examentarief wordt afgeboekt 
op de dag voor de geplande examendatum en op de geplande examendatum wordt teruggeboekt. 
Hierdoor blijft uw rekening-courant saldo gelijk. Wanneer u dan een nieuwe reservering maakt, 
geldt het examentarief voor die nieuwe datum. Dit wordt zoals gebruikelijk verwerkt. 
 
Kan mijn rekening courant tegoed worden teruggestort?  
Dat kan met uitzondering van de betalingsverplichting voor de komende twee weken. Dit betekent 
dat (uitsluitend) het bedrag aan bestedingsruimte zoals vermeld staat in TOP voor terugstorting in 
aanmerking komt. Het verzoek kan worden gestuurd aan de rijschooladministratie. 
 
 
BEROEPSEXAMENS 
Hoe staat het met de geldigheid van certificaten of uitslagen professionals? 

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens en nascholingscursussen (onder andere 
voor de code 95) vanwege het coronavirus, verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, 
passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. Bijvoorbeeld 
omdat examenuitslagen kunnen verlopen of je niet tijdig voor de einddatum cursussen of 
verlengingsexamens kunt doen. 



Het CBR heeft de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in beeld. Mogelijke oplossingen worden 
op dit moment onderzocht. Het CBR is hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Zodra deze duidelijk zijn, zullen wij dit spoedig delen op de nieuwspagina van cbr.nl. 
 
NASCHOLING 
 
Gaat de verplichte nascholing wel door?  
Nee. Door het besluit om scholen te sluiten, worden de nascholingscursussen voor 
beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart 
niet meetellen voor onder andere de code 95. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april. 
 
Wat moeten de chauffeurs doen als hun code 95 op korte termijn gaat verlopen en zij 
niet de nascholing hebben kunnen afronden? 
We zijn in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke oplossingen. 
Zodra hier duidelijkheid over is, zullen we dit antwoord updaten. 
 
Hoe wordt omgegaan met verlopen certificaten? 
Voor het verlopen van certificaten gaan we uit van verlenging van de geldigheid, onder voorbehoud 
van instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting gaan we uit 
van een verlenging van dezelfde duur als de periode waarin geen examens kon worden afgelegd.  

Waarom kunnen er geen nascholingscursussen geregistreerd worden?  
Vanwege het besluit van de Nederlandse overheid om het onderwijs stop te zetten, registreert het 
CBR geen nascholingscursussen.  
 
Als opleiders weer nascholingscursussen mogen geven, hoe kunnen wij de cursussen 
voor de eerste dagen in TOP zetten? We moeten immers vooraf de cursus aanmelden.   
We bekijken de mogelijkheden om dit via TOP te organiseren. Mocht dat niet lukken, dan worden 
de cursussen via na-registratie alsnog door ons geregistreerd. We updaten deze pagina als bekend 
is wat u moet doen. 
 
Vanaf dinsdag 17 maart kon ik geen nascholingscursussen meer verwerken in TOP 
internet. Maar er stond nog een niet verwerkte cursus open. Hoe worden deze uren 
geregistreerd? 
U kunt hiervoor een mail sturen naar ccv.certificering@cbr.nl. Als u daarbij een getekende 
presentielijst opstuurt, dan zorgen wij voor de registratie van de cursusuren.  
We hebben u per mail gevraagd dit uiterlijk vrijdag 20 maart in te dienen.  

De komende periode mogen er geen nascholingscursussen worden verzorgd, vanwege de 
landelijke maatregelen. Ik kan nu mijn opgeknipte cursus niet binnen de gebruikelijke 
tien kalenderdagen afronden. Wat nu? 
Door deze omstandigheden versoepelen we de ‘tien-dagen-regel’ en krijgt u tot en met 30 april 
2020 de tijd om het tweede dagdeel af te ronden.  
Let op: u moest vóór 20 maart 2020 het CBR hebben geïnformeerd over het eerste dagdeel. Dit 
doet u door de getekende presentielijst te mailen naar ccv.certificering@cbr.nl. Een kopie van het 
ID-bewijs is in dit geval niet nodig. (Alle nascholingsopleiders zijn hierover per mail geïnformeerd.) 
 
Geldt dit ook voor mijn cursus met e-learning? 
Ja. Ook het klassikale deel van een e-learningcursus mag tot en met 30 april 2020 worden 
uitgevoerd. Let op: u moest vóór 20 maart 2020 het CBR hebben geïnformeerd over de afronding 
van het deel e-learning, waarbij de e-learning uiterlijk maandag 16 maart jl. moet zijn afgerond. U 
kunt een e-learningcertificaat mailen naar ccv.certificering@cbr.nl. Is er geen certificaat aanwezig? 
Dan mailt u een urenrapportage, waaruit per cursist blijkt dat de e-learning volledig is doorlopen 
en is afgerond. 
(Alle nascholingsopleiders zijn hierover per mail geïnformeerd.) 

Op een later moment toe te voegen: 
Binnen welke termijn kan ik een uitgesteld praktijkexamen inhalen? 
n.t.b. 
 

mailto:ccv.certificering@cbr.nl
mailto:ccv.certificering@cbr.nl
mailto:ccv.certificering@cbr.nl


Binnen welke termijn kan ik een uitgesteld theorie-examen inhalen? 
N.t.b. 
 
Vraag en antwoord over RIS begeleiding 
volgt 


