
Opleidingsinformatie

Taxi Chaufferskaart
De taxiopleiding vindt plaats op de vestiging in Elsloo en is te volgen 
na een medische keuring en proefles. Ook dient u in het bezit te zijn 
van rijbewijs B om de opleiding voor chauffeurspas te volgen. De 
minimale leeftijd om op examen te gaan is 18 jaar. 

Om een chauffeurspas te kunnen aanvragen bij het Kiwa register 
heb je een Verklaring Omtrent goed Gedrag en een medische keu-
ring nodig.

Stappenplan 
Taxi Chauffeur

Tarieven
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Proefles - 90 minuten

Losse rijles Taxi

Zelfstudie - theorie leren middels 
E-learning, een dagdeel praktijk + examen

€699,-

€72,60
€59,50

Praktijkexamen €355,-

Basisopleiding - drie dagdelen theorie, 
een dagdeel praktijk + examens

1 Proefles
Kennismaking met de rol van taxichauffeur

Medische keuring
Afgenomen door een ARBO arts op locatie

2

3

4

Theorie
Zelfstudie of reguliere opleiding

Praktijk
Rijopleiding in de taxibus

Taxi

5 Aanvraag taxipas
Aanvraag bij het KIWA

6 Optioneel - LWT Traject
Leer-werk-traject

€1049,-
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De rijopleiding start je altijd met een vrijblijvende proefles van 90 
minuten in de taxibus, samen met een instructeur. Aan het eind van 
deze proefles ontvang je een advies over hoeveel lessen je nodig zou 
hebben om jouw rijbewijs te halen. 

Voor de taxipas moet je een medische keuring ondergaan. De ARBO 
arts is regelmatig op onze locatie in Elsloo aanwezig. We plannen in 
overleg met jou de afspraak in.

Theorie Opleiding
De reguliere taxi opleiding biedt drie dagdelen theorie. Je krijgt 
drie keer 3,5 uur les van een ervaren instructeur, waarna je opgaat 
voor het theorie examen. Je kunt ook kiezen voor zelfstudig middels 
E-learning. Hiermee kun je op je eigen tempo de theorie eigen ma-
ken. Het examen dient logischerwijs met een voldoende afgesloten 
te worden.

Taxi

Rijopleiding en chauffeurspas
Na de theorie volg je doorgaans twee dagdelen praktijkles met een 
afsluitend praktijkexamen. Ben je geslaagd voor dit examen? Dan 
kun je bij het KIWA een aanvraag doen voor de chauffeurskaart. 
Hierbij is het belangrijk dat je ook een verklaring omtrent goed ge-
drag en de geneeskundige verklaring kunt aanleveren. Om in aan-
merking te komen voor de chauffeurspas geldt een minimale leeftijd 
van 18 jaar. Om met de opleiding te kunnen starten dien je reeds in 
het bezit te zijn van rijbewijs B. 

Optioneel LWT Traject
Een leer-werk-traject geeft jou de mogelijkheid voor een periode 
van maximaal vier maanden praktijkervaring op te doen door een 
contactvervoer te verrichten, zonder in het bezit te zijn van een vak-
diploma chauffeurskaart. Vraag naar de mogelijkheden! 


