
RF 44.10.16.R4,01.01.2017 

 

 
 
 
 
 
 
Door tal van ontwikkelingen is de rol van de taxi steeds verder toegenomen, hierdoor is de taak van de 
taxichauffeur omvangrijker geworden, reden waarom een gedegen opleiding voor de taxichauffeur 
noodzakelijk is. De taxichauffeur is immers het visitekaartje van het bedrijf, de passagiers moeten zich bij 
hem of haar op hun gemak voelen. Een chauffeur die een goede opleiding heeft genoten in 
klantvriendelijkheid, veiligheid en regelgeving is voor het taxibedrijf van grote waarde. 
 
Iedere taxichauffeur moet in het bezit zijn van de wettelijk verplichte chauffeurskaart taxi. VerkeersEducatie 
Centrum Hoek Bouma bereidt aankomende taxichauffeurs optimaal voor op het examen en dat binnen 
slechts één maand!  
 
De theorieopleiding 
Bij de theorieopleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Administratie en documenten 

 Wet- en regelgeving 

 Verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten 

 Communicatie en boordapparatuur 

 Klantgerichtheid en beroepshouding 

 Klachtenprocedure 

 Topografische kennis 

Het theorie-examen duurt 1 uur waarin u van de 40 vragen er minimaal 32 goed moet hebben beantwoord. 

 

De praktijkopleiding 

Voor de praktijkopleiding hebt u de keuze om examen te doen voor Taxi Beperkt (u mag dan uitsluitend 

rijden voor contractvervoer) of examen te doen voor Taxi Volledig (naast contractvervoer mag u ook als 

straattaxi werkzaam zijn).  

 

Bij het examen Taxi Volledig wordt u getoetst op de volgende onderdelen: uitvoering rijklaarcontrole, veilige 

en verantwoorde verkeersdeelname, professioneel rijgedrag, voorkomen, herkennen en oplossen van 

storingen, tijdige herkenning van risico’s en een juiste reactie, route- en stratenkennis, klantsoorten en 

gedrag, rijtijd en betalingen, afhandeling ongevallen. 

Bij het praktijkexamen Taxi Volledig moet u drie praktijkopdrachten succesvol afronden: 

 Rijden van een locatie naar een vastgesteld object zonder gebruikmaking van hulpmiddelen 

 Rijden van het object naar een onbekend adres met gebruikmaking van van hulpmiddelen 

(navigatiesysteem of stratenboek) 

 Rijden van het adres terug naar de start locatie op aanwijzing van de examinator 

 

Bij het examen Taxi Beperkt vervalt het onderdeel rijtijd en betalingen én vervalt de praktijkopdracht om 

zonder gebruikmaking van hulpmiddelen naar een object te rijden. 

 

Na het succesvol afronden van het theorie-examen en één van de praktijkexamens kunt u in het bezit komen 
van de chauffeurskaart Taxi. 
 

 
 
      
 
 

Vakbekwaamheid 
TAXI 
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Chauffeurskaart Taxi 
Om als taxichauffeur te kunnen werken, dient u in het bezit te zijn van een chauffeurskaart Taxi. Deze kunt u 
aanvragen bij het Kiwa Register (www.kiwaregister.nl). De volgende documenten moet u inleveren of moet 
aan zijn voldaan: 
 

1.  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze is verkrijgbaar op uw gemeentehuis. 
2. Een Geneeskundige Verklaring. Deze is verkrijgbaar via de KIWA, en moet ingevuld worden door 

een gecertificeerde Arbo-arts. Zorg ervoor dat u deze keuring hebt ondergaan voordat u aan de 
opleiding begint. 

3. Twee succesvol afgeronde examens (theorie en praktijk). 
 
Een eigen verklaring voor rijbewijskeuring B, CE of DE en een verklaring van geschiktheid van het CBR 
worden niet geaccepteerd! Valt de rijbewijskeuring samen met de aanvraag voor de chauffeurskaart, vraag 
dan aan de gecertificeerde arts tevens een taxikeuring te verrichten en een verklaring af te geven. Uit deze 
verklaring moet blijken dat u medisch geschikt bent voor het beroep van taxi- en/of buschauffeur. 
 
Vooropleiding 
Om de vakbekwaamheid taxi te kunnen volgen, moet u in het bezit zijn van rijbewijs B. Vooraf spreken wij 
een intake met u af van 1 uur, om te beoordelen of deze cursus geschikt voor u is en op welk niveau u moet 
worden ingedeeld. 
 

Kosten  Studiebelasting 

per week 

Intake: (na de test wordt u ingedeeld in cursus A, B, C of D)         €      62,00 2 

Cursus A: theorie zelfstudie, 4 uur praktijk en examens  €    737,00 30 

Cursus B: theorie zelfstudie, 6 uur praktijk en examens €    821,00 32 

Cursus C: theorie zelfstudie, 8 uur praktijk en examens €    908,00 34 

Cursus D: theorie zelfstudie, 10 uur praktijk en examens €    995,00 36 

Lesprijs per uur €      62,00 1 

Korting examen Taxi beperkt €      41,00  

 
¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van btw. 
 
Aanmelding 
Voor inschrijving of meer informatie kunt u dagelijks terecht op ons kantoor aan de Wieder 29 in De Goorn. 
Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden (0229-54 18 37), door een e-mail te sturen naar 

info@hoekbouma.nl of via de website www.hoekbouma.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.cbr.nl of op www.kiwaregister.nl 
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