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Faalangstexamen definitief van start
Kandidaten met faalangst kunnen vanaf 1 juni een speciaal rijexamen, het faalangstexamen, afleggen.
Een uitgebreide proef die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden leverde positieve resultaten
op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een
realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Vandaar dat de minister van Verkeer en Waterstaat heeft
besloten om het examen definitief en landelijk in te voeren.
Het examen is speciaal afgestemd op mensen met een meer of mindere mate van faalangst. Het gaat
om kandidaten waarbij door die angst het normale denken en functioneren geblokkeerd kunnen
worden, meer dan door een normale spanning bij een examen. De kandidaat met faalangst kan
daardoor tijdens het examen niet laten zien wat hij in huis heeft. Door de speciale aanpak tijdens het
faalangstexamen kan de kandidaat dat wel laten zien.
Het faalangstexamen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen. De extra
tijd wordt door een speciaal geselecteerde en getrainde examinator benut om de kandidaat extra op
zijn gemak te stellen en voor te bereiden op de rit. Hierdoor heeft de kandidaat ook de ruimte om
tijdens het examen een time-out te nemen als de druk te hoog oploopt. Het examen is niet
gemakkelijker dan een regulier B-examen. De norm om te slagen is hetzelfde. De kandidaat met
faalangst moet tijdens dit examen, net als alle andere kandidaten, ook laten zien dat hij in staat is om
veilig en verantwoord aan het verkeer deel te kunnen nemen. Het examen kost € 156,15, exclusief de
kosten van de rijschool. De kosten voor het gewone B-examen bedragen € 93,15.
De proef met het faalangstexamen werd gehouden onder ruim 2500 rijexamenkandidaten. Kandidaten
kunnen in overleg met hun opleider een faalangstexamen aanvragen. Uit de evaluatie van de proef
bleek dat ruim 80% van de kandidaten die zich hadden aangemeld voor het faalangstexamen ook
inderdaad faalangst hebben. Zij gaven aan bij het faalangstexamen baat te hebben.
Vanaf 1 juni kunnen rijscholen in alle examencentra in Nederland een faalangstexamen plannen.
Kandidaten met faalangst kunnen terecht op www.cbr.nl voor meer informatie.
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