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ENSCHEDE/ALMELO - Wie in Twente of de Achterhoek opgaat voor het rijexamen heeft een aanzienlijk 

betere kans van slagen dan in de rest van Nederland. In Almelo en Enschede slaagt dit jaar 59 procent van 

de kandidaten, in Doetinchem 62 procent. Dat is flink boven het Nederlands gemiddelde van ruim 50 

procent. 

 

Waarom de oostelijke examencentra het beter doet dan veel andere regio’s weet het CBR niet, maar het 

lijkt er op dat leeftijd, voorkennis, kwaliteit van de rijschool en opleidingsniveau van de kandidaten van 

invloed is op het resultaat. 

 

Rotterdam onderaan 

Er zijn in Nederland 53 rijexamencentra, waar jaarlijks zo’n 410.000 mensen afrijden. En al jaren blijk je bij 

het ene centrum een veel grotere kans op slagen te hebben dan bij het andere. Het slechtst scoren centra 

in de buurt van Rotterdam. De havenstad zelf bungelt onderaan: slechts 38 procent slaagt voor het eerste 

rijexamen. Aan de top staan de examencentra in Maastricht en Urmond, die beiden 63 procent scoren. 

 

Brommerrijbewijs helpt 

Een duidelijke oorzaak voor het verschil tussen Twente en de rest van Nederland is er niet, al geeft het CBR 

desgevraagd wel een paar voorzetten die van invloed lijken te zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die al 

een brommerrijbewijs hebben, sneller slagen voor hun autorijbewijs. En in Overijssel hebben iets meer 

jongeren een brommerrijbewijs dan het gemiddelde in Nederland: 29,8 procent, tegen 29,2 procent 

landelijk in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. 

 

Hoe jonger, hoe sneller 

Ook is de examenleeftijd van grote invloed. Verrassend genoeg: hoe jonger de examenkandidaat, hoe 

groter de kans dat hij of zij in één keer slaagt. Van de 17-jarigen slaagt 61 procent de eerste keer, van de 

27-jarigen slechts 50 procent. En in Overijssel blijken jongeren wat jonger op te gaan voor een rijbewijs 

dan landelijk: in deze provincie heeft 23,1 procent van de 20-jarigen een rijbewijs, tegen 21,3 procent 

landelijk. 

 



 

 

Goedkoop is duurkoop 

Uiteraard is de kwaliteit van de rijopleiding ook van groot belang. Die is lastig te vergelijken, maar  

opvallend is wel dat de gemiddelde prijs van een rijles in de omgeving Rotterdam bijna een tientje lager is 

dan die in het Oosten van het land. Volgens het CBR wordt in de Randstad veel meer op prijs geconcurreerd 

en komt dat de kwaliteit van de opleiding meestal niet ten goede. 

 

Lager opgeleid scoort beter 

Tot slot suggereert onderzoek van een Britse verzekeraar dat ook het opleidingsniveau van invloed is op het 

resultaat. Uit dat onderzoek bleek dat lager opgeleiden 59 procent kans maken om de eerste keer te 

slagen. Mensen met een universitaire opleiding scoorden slechts 48 procent. In Overijssel ligt het 

gemiddelde opleidingsniveau lager dan in het gemiddelde in Nederland. 

 

Strenge examinator 

RTL Nieuws deed onlangs uitgebreid onderzoek naar de slaagkans voor rijexamens. Daarvoor werden cijfers 

van voor de coronatijd gebruikt. Ook daar bleken al grote verschillen tussen de Randstad en de rest van 

Nederland. Volgens Martijn Meeter, hoogleraar onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn die 

verschillen te verklaren door de verschillen in populatie, de kwaliteit van de rijscholen in de regio en op wat 

voor wegen wordt gereden. Maar volgens hem is een andere factor veel bepalender: „Uit de analyse blijkt 

dat of je een strenge of soepele examinator hebt meer effect heeft op je slaagkans dan de locatie waar je 

afrijdt.” 

 

Uit het RTL-onderzoek blijkt dat zeker 38 examinatoren extreem afwijkende resultaten hadden. Maar omdat 

het onderzoek geanonimiseerd was, is niet duidelijk op welke locaties die werken. 

 

 


