
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Verplichte Cursus en Examen Gastvrijheid, veiligheid, weerbaarheid en 
integriteit voor taxichauffeurs die het Bossche Taxikeurmerk willen behalen 
 
Doel 
De chauffeur scholen in theorie maar met name in de praktijk in het omgaan met gastvrijheid, veiligheid, 
weerbaarheid, integriteit in en om de taxi. 
 
Met deze cursus krijgt u voldoende handvatten om als een rijdend visite kaartje het imago van de taxi-
branche en de stad ’s-Hertogenbosch hoog te houden.  
 
Inhoud 
Tijdens de cursus worden minimaal de volgende onderwerpen behandeld: 
 

 Optimale gastvrijheid en service verlenen, hoe doe je dat ? 

 Waar wordt de klant (niet) blij van? 

 Waar wordt de chauffeur (niet) blij van?  
 Wat zijn de valkuilen voor een chauffeur? 

 Wat betekent integriteit in de praktijk? 

 Hoe ga je om met agressie? 

 Hoe stel je grenzen? 
 Welke preventie en veiligheidsmaatregelen kun je als chauffeur zelf nemen? 
 
Bijzonderheden 
De cursus duurt 4 uur ( één dagdeel). Ruim voor aanvang van de training wordt lesmateriaal overhandigd 
aan de cursisten. Dit materiaal dient voor aanvang van de cursus gelezen en bestudeerd te worden.  
De cursus zelf is praktisch van opzet en interactief. 
 
De cursus zal worden verzorgd door Giel de Kimpe met medewerking van Mieke Swaans en Imre 
Mutsaers die verbonden zijn aan het Koning Willem 1 College. 
 
Examen 
Het streven is om binnen 2 weken na de cursus een mondeling examen af te nemen. U kunt zich bij 
inschrijving aanmelden voor een datum en tijdstip. Het examenreglement is van toepassing. 
 
Bij dit examen is één examinator aanwezig. Nederlandse spreekvaardigheid zal ook een onderdeel 
uitmaken van de toets. Tijdens dit examen wordt getoetst of de inhoud van de cursus voldoende 
opgenomen is en verwoord kan worden door de cursist.  De uitslag wordt direct na het examen 
medegedeeld.  
 
Kosten 
De kosten voor de verplichte cursus bedragen per taxichauffeur 75 euro per voor de workshop en 70 euro 
voor het verplichte mondelinge examen. Extra bijkomende administratiekosten zijn 10 euro.  
 
Dit onderdeel moet jaarlijks worden bijgehouden door het verplicht bijwonen van een bijeenkomst 
gastvrijheid. 

 


