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Voorwoord  
 
Het verkeer in Nederland stelt hoge eisen aan iedere deelnemer. De normen van het rijexamen zijn 
daar natuurlijk op afgestemd. Met de tussentijdse toets kun je al tijdens je rijopleiding kijken of je op 
de goede weg bent om je rijbewijs te halen. Bij de Rijopleiding in Stappen is dit de afsluitende toets 
van de derde module. 
 
 

Inhoud  
 
In deze brochure De tussentijdse toets worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen nader 
toegelicht: 
 

1. De tussentijdse toets in het kort 

2. Voor wie? 

3. Voorwaarden  

4. Weg met die zenuwen! 

5. Om vrijstelling te verdienen voor het auto-examen 

6. Wanneer doe je de tussentijdse toets? 

7. Adviesformulier  

8. Neem het mee! 

9. Hoe verder? 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

1. De tussentijdse toets in het kort 
 
De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid 
om alvast te wennen aan het rij-examen en kan ervoor zorgen dat je minder nerveus bent voor dit 
examen. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst 
volgens de officiёle exameneisen. Dit wordt gedaan door een RIS-examinator van het CBR. Jouw 
instructeur van Les bij Bas rijdt mee. 
 
De tussentijdse toets duurt even lang als een rij-examen. Na afloop van de toets krijg je een advies 
over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere 
verrichtingen in de tussentijdse toets voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit 
onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijk examen. 

 

2. Voor wie? 
 
De tussentijdse toets is de toets waarmee de derde module, van in totaal vier modules, van de 
Rijopleiding in Stappen wordt afgesloten en is dus bedoeld voor kandidaten die praktijk examen 
willen gaan doen in categorie B (personenauto). 

 

3. Voorwaarden  
 
Om toegelaten te worden tot de tussentijdse toets dien je te voldoen aan de volgende eisen en dien 
je onderstaande zaken mee te nemen: 
 

- Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs; 
- Geslaagd voor het theorie-examen B of een geldig rijbewijs B-automaat; 
- Het ingevulde formulier Zelfreflectie; 
- Een voor deze toets geschikt motorvoertuig; 
- De reserveringsbevestiging. 

 

4. Weg met die zenuwen! 
 
Omdat de tussentijdse toets hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens 
het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de 
examensituatie en om kennis te maken met de examinator van het CBR. Minder redenen dus om 
nerveus te zijn voor het uiteindelijke examen! 

 

5. Om vrijstelling te verdienen voor het praktijk examen 
 
Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van bijzondere verrichtingen en ze vormen een 
onderdeel van het praktijkexamen. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de tussentijdse toets komt het onderdeel bijzondere verrichtingen ook aan de orde. Doe je 
dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgende rij-examen geen 
bijzondere verrichtingen meer te doen. Als andere onderdelen van de tussentijdse toets niet 
vlekkeloos verlopen, is dat geen ramp: jouw verdiende vrijstelling blijft staan! 

 

6. Wanneer doe je de tussentijdse toets? 
 
Jouw rij-instructeur bepaalt samen met jou de datum en het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk 
zijn dat een toets niet zinvol is als je net bent begonnen met je rijopleiding. Aan de hand van jouw 
vorderingen die je kunt terug zien op de leerlingkaart, bepaal je samen met jouw rij-instructeur of je 
al klaar bent voor de tussentijdse toets en wat eventueel nog geoefend moet worden. Pas dan zal 
jouw rij-instructeur de tussentijdse toets voor je aanvragen. Doorgaans is dit als je ongeveer 
tweederde tot driekwart van de rijopleiding achter de rug hebt. 

  

7. Adviesformulier  
 
Na afloop van de tussentijdse toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan 
dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rij-examen. Per examenonderdeel brengt de 
examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies wat je al goed beheerst en 
waaraan je nog moet werken. Samen met jouw rij-instructeur kun je dan gericht jouw rijopleiding 
afronden. 

 

8. Bewaar het goed! 
 
Zorg ervoor dat je het adviesformulier goed bewaard. Je moet dit namelijk bij je hebben als je rij-
examen doet. Dit is bij het B-examen met name belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het 
onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier voor de examinator de 
doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag. 

 

9. Hoe verder? 
 
Heb je nog vragen over de Rijopleiding in Stappen? Neem dan contact op met Sebastiaan Venmans 
van autorijschool Les bij Bas. Dit kan via telefoonnummer 06 – 48 93 73 26 of door een mail te sturen 
naar info@lesbijbas.nl.  
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