
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieblad  
Bromfietsrijbewijsopleiding AM2 
 
Om met een scooter, snor- of bromfiets aan het verkeer deel te nemen moet je in het bezit zijn een rijbewijs 
categorie A of B, of van een bromfietsrijbewijs AM2. Dit laatste haal je door eerst het bromfietstheorie-examen bij 
het CBR succesvol af te leggen en daarna een praktijkexamen. De voorbereiding op deze examens is wel iets dat 
je serieus moet nemen, want een groot aantal kandidaten zakt meerdere malen omdat ze niet goed voorbereid 
aan deze examens meedoen. Ieder nodeloos gemist examen kost  € 35,- (theorie) of € 149,- (praktijk). Nadat je 
geslaagd bent bij het CBR kun je het bromfietsrijbewijs AM2 aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven 
in de Gemeentelijke Basisadministratie. 
 
Verkeersschool Van Dam biedt een volledige bromfietsrijbewijsopleiding met de volgende inhoud: 
 
Vanaf het moment dat je 15,5 jaar bent: 
 

• Een bromfiets-internettheorie-cursus ( iTheorie+ 1 Theorie-examen, samen € 65,-) 

Direct en zsm nadat je voor je theorie geslaagd en 16 jaar bent: 

• Een praktijkcursus (6 praktijklesuren en 1 praktijkexamen, samen € 419,-) Bijkomende 
kosten zijn de rijbewijsaanvraag bij je gemeente (kosten zijn wisselend per gemeente).  

 
Een herexamen voor de theorie kost € 35,- en een praktisch herexamen kost € 149,- 
 
 
Voor de cursussen kun je je aanmelden via www.verkeersschoolvandam.nl  of telefonisch 0570-562891. 

 

Let op: Je mag natuurlijk al wel met de theoriecursus beginnen als je nog 15 jaar 
bent, dus meld je vroegtijdig aan. Praktijk-examen doen kan pas als je 16 jaar 
bent. Neem zonodig voor advies contact met ons op of meld je aan en wij bellen 
je! De aangeboden cursus is wat iemand minimaal nodig zal hebben om voor 
deze examens te slagen. Als jij meer tijd nodig hebt, maken we daaromtrent graag 
aparte individuele afspraken. 

 
 
 

 
 
 
Met Verkeersschool Van Dam volgas naar je bromfietsrijbewijs! 
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