Taxi-opleiding
Wil je taxichauffeur worden en snel je chauffeurskaart voor de
taxi halen? Dan ben je bij LEEUW opleidingen aan het juiste
adres. Onze docenten geven je de juiste opleiding om snel
taxichauffeur te kunnen worden.

Wanneer heb je een chauffeurskaart nodig?
Als je taxichauffeur wilt worden moet je in het bezit zijn van een chauffeurskaart voor de taxi.
De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
Vereisten
Voor de opleiding dien je in het bezit zijn van het B-rijbewijs en een verklaring omtrent gedrag. Deze
verklaring is aan te vragen bij de gemeente waar je woonachtig bent.
Theorie
Om taxichauffeur te kunnen worden, moet je eerst slagen voor het theorie-examen. Wij bieden je een
unieke methode om thuis te studeren. Via een e-learningprogramma kun je je optimaal voorbereiden op
het examen. Bij dit pakket heb je tevens de mogelijkheid om online examenvragen te oefenen. Het
examen bestaat uit 40 vragen waarvan je er minimaal 32 goed moet hebben.
Praktijkopleiding
Tijdens de lessen worden de volgende zaken behandeld: rijden vanuit onze locatie naar een opgegeven
bekend object zonder hulpmiddelen, rijden vanuit onze locatie naar een plek met hulpmiddelen en rijden
op aanwijzingen van de instructeur. Het praktijkexamen bestaat uit dezelfde onderdelen en duurt 85
minuten. Op de website van het CBR kun je de examenprocedure nog eens doorlezen.
Ook kun je daar een lijst vinden met de objecten die kunnen voorkomen in je examen.
Lesmateriaal
Je kunt aan de taxi-opleiding deelnemen met je eigen voertuig. Dit voertuig moet wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. De instructeur kan hier meer informatie over geven.
Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende zaken aan bod:
 Verkeerswetgeving;
 Wet- en regelgeving met betrekking tot het
taxivervoer;
 Administratie en documenten;
 Ritvoorbereiding en ritprijs;
 Verantwoorde en veilige verkeersdeelname;
 Optreden bij verkeersongevallen;
 Communicatie;
 Klantgerichtheid en beroepshouding;
 Conflictsituaties en eigen gedrag;
 Handelen bij agressie;
 Afhandelen van klachten;
 Topografische kennis van Nederland;
 Professioneel rijgedrag;
 Oplossen van storingen;
 Omgaan met boord- en communicatieapparatuur;
 Route- en rijtijd.

Medische keuring
Elke taxichauffeur moet een Geneeskundige Verklaring kunnen overleggen om een chauffeurskaart te
verkrijgen (of verlengen). Deze verklaring moet ondertekend worden door een keuringsarts. De
verklaring mag niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment van ontvangst bij de Kiwa.
Je neemt de Geneeskundige Verklaring dus mee naar je keuringsarts, waar de verklaring wordt
ondertekend. Als alles dan in orde wordt bevonden, kunnen wij het praktijkexamen definitief voor je
vastleggen.
Opleidingslocaties
LEEUW opleidingen verzorgt de opleiding voor het taxirijbewijs voor de regio’s Eindhoven, Veldhoven,
Son, Best, Geldrop, Waalre en Aalst etc.
Algemeen
 Voor particulieren zijn de tarieven vrijgesteld van btw
 Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing

