
Machtig je opleider met je DigiD voor 
het theorie-examen auto, motor of bromfiets
Als je wilt dat een opleider het theorie-examen auto, motor 
of bromfiets voor jou reserveert, dan moet je daar eerst 
toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. 
Hiermee voorkom je dat een opleider een theorie-examen 
voor jou reserveert en jouw gegevens gebruikt, zonder 
dat jij hiervan op de hoogte bent of dit zonder jouw 
toestemming doet. 

Als je een opleider hebt gemachtigd, ontvang je direct een 
e-mail als de opleider een theorie-examen voor jou heeft 
gereserveerd. Daarnaast zijn jouw gegevens automatisch 
beschikbaar voor jouw opleider in het reserveringssysteem 
van het CBR.

Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw 
persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. 
Geef je DigiD nóóit aan een ander. Ook heb je het  

CBR-nummer van de opleider nodig. Hieronder staat 
precies wat je moet doen om je opleider te machtigen. 

Als je de machtiging wilt intrekken, dan kun je dit ook weer 
doen op mijn.cbr.nl. Je opleider kan de machtiging ook 
intrekken, als dit nodig is.

Machtig alleen een opleider als je wilt dat deze het theorie-
examen voor jou reserveert. 

De machtiging geldt alleen voor het theorie-examen en 
blijft geldig tot wanneer je bent geslaagd of tot wanneer je 
de machtiging intrekt.

Als je praktijkexamen gaat doen, machtig je opnieuw  
je opleider. Dit kan een andere opleider zijn dan voor  
je theorie-examen. 

B - auto

A - motor

AM - bromfiets

inloggen

mijn.cbr.nl
DigiD naam

Wachtwoord

Klik op ‘inloggen’ op
mijn.cbr.nl

Zorg dat je je DigiD en het 
CBR-opleidersnummer hebt

Vul je gebruikersnaam
en wachtwoord in

• Klik op ‘opleider machtigen’ en ‘Machtiging voor een 
   theorie-examen’
• Selecteer de juiste categorie: auto, motor of bromfiets
• Voer je e-mailadres in
• Vink het examen aan
• Voer het CBR-opleidernummer in
• Lees en ga akkoord met de voorwaarden
• Klik op ‘Ga verder’
• Kijk of je e-mailadres en de naam van de opleider klopt
• Klik op ‘Machtigen’

L
Jouw opleider ontvangt:
- een bevestiging van jouw
  machtiging per e-mail, 
- je naam en adresgegevens

Jij ontvangt via e-mails een bevestiging van:
- de machtiging
- de examenreservering
- een eventuele gewijzigde examendatum
- een eventuele intrekking van de machtiging

machtig
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A - motor
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