
In deze handleiding leggen wij u uit hoe u een examen kunt boeken. Om het proces te starten gaat u naar 
https://mijn.ibki.nl. 

Stap 1. Inloggen 

Om in te loggen gaat u naar https://mijn.ibki.nl en kiest u op deze pagina rechts bovenin voor ‘Log In’. 

 
Vervolgens kiest u voor één van de onderstaande inlogmogelijkheden. 

 
 
 
 
 

https://mijn.ibki.nl/
https://mijn.ibki.nl/


 
 

 

Voer in het bovenstaande scherm uw eigen inloggegevens in.  

  



Stap 2. Start met het plaatsen van een boeking.  

Kies onder het kopje ‘Examens’ voor ‘ Nieuw examen boeken’.  

 

U komt nu in onderstaand scherm terecht. 

 

Kies in het bovenstaande scherm voor ‘Rijinstructie’. Gevolgd door ‘Volgende stap’. 



 

Kies in het bovenstaande scherm voor ‘Rijinstructie vanaf 1 juni 2009’ gevolgd door ‘Volgende stap.  

Boekt u een stagebeoordeling, kies nu dan voor “Rijinstructie vanaf 01 juni 2009”. Boekt u een praktische 
bijscholing, kies nu dan voor “Praktische bijscholing” welke van u van toepassing is.  

 

 

Selecteer het juiste examen en kies voor ‘Volgende stap’. 



 

 

Bij sommige examens volgt nu bovenstaande scherm met extra informatie. Lees deze goed. 

 

Kies in het bovenstaande scherm uw voorkeurslocatie gevolgd door ‘Volgende stap. 

 



 
Kies in het bovenstaande scherm de gewenste examendatum en examentijdstip gevolgd door ‘Volgende stap. 

 

Kies in het bovenstaande scherm hoe u de uitnodiging voor het examen wilt ontvangen gevolgd door ‘Volgende 
stap. 

 



 

Kies in het bovenstaande scherm of u uw werkgever (voor zover bij ons bekend) wilt informeren over het 
examen. Kies vervolgens voor ‘Volgende stap. 

 

Selecteer in bovenstaande scherm wie de eventuele waardedocumenten (certificaten of pasjes) moet 
ontvangen. Kies daarna voor ‘Volgende stap’. 



 

In het bovenstaande venster kunt u aangeven of u of uw werkgever (voor zover bij ons bekend) het examen 
gaat betalen. Kies hierna voor ‘Volgende stap’. 

 

In het bovenstaande scherm vindt u een overzicht van uw keuzes en dient u akkoord te gaan met de 
voorwaarden. Om de boeking vast te leggen en naar de betaling te gaan kiest u voor ‘Examen definitief 
boeken’. 



 

De betaling van het examen kan alleen via iDeal. Zodra u op de knop ‘iDeal’ klikt kunt u kiezen voor uw bank en 
kunt u de transactie afronden. 

 

Let op! Betaal direct voor uw examen. 
Het systeem controleert of er een betaling binnenkomt, de status van uw boeking staat op “wacht op IDEAL 
betaling”. Wanneer de betaling afgebroken wordt of u niet betaald wordt na ongeveer 60 minuten de boeking 
automatisch geannuleerd, u ontvangt hier geen bericht van.  

 


