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Document: RTC chauffeurs soorten vervoer 

 

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende soorten vervoer welke RTC chauffeurs kunnen 

uitvoeren. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. 

 

Leerlingenvervoer 

Kinderen kunnen niet altijd zelf naar school. Ze hebben bijvoorbeeld een beperking of de school ligt 

heel ver weg. Deze kinderen kunnen gebruikmaken van de regeling leerlingenvervoer. De regeling is 

in grote lijnen bedoeld voor twee groepen kinderen: 

- kinderen die nog geen 9 jaar zijn (dat is in de meeste gemeenten de leeftijdsgrens) en ver 

moeten reizen naar school; 

- kinderen met een indicatiestelling voor speciaal onderwijs of rugzak die niet zelf naar school 

kunnen reizen. 

De gemeente waarin het kind woont zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer). 

U als chauffeur zorgt ervoor dat de kinderen veilig en op tijd van en naar school gebracht worden.  

 

Dagverzorging 

Mensen die vanwege de leeftijd en/of een verstandelijke beperking naar een dagverzorging gaan 

kunnen gebruik maken van een taxi. U als chauffeur zorgt ervoor dat deze  mensen veilig en op tijd 

van en naar de dagverzorging gebracht worden.  

 

Straattaxi 

Een straattaxi is een gewone taxi en wordt ook wel straattaxi genoemd; dit zijn dus de taxi's die u 

normaal gesproken door de stad ziet rijden. Je moet de meter kunnen bedienen en de ritprijzen uit je 

hoofd kennen. Want dat is het eerste wat een klant je vraagt.  

 

WMO vervoer 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) schrijft voor dat iedere gemeente in het vervoer voor 

mensen met een beperking moet voorzien. Deze groep kan door lichamelijke beperkingen geen 

gebruikmaken van het reguliere openbaar vervoer en is dus afhankelijk van een taxi(bus). 

 

Zakelijk en/of directievervoer 

Als chauffeur in het Zakelijk Vervoer vervoert u klanten in opdracht van een bedrijf. Dit kunnen de 

gasten van het bedrijf zijn, maar ook bijvoorbeeld de directeur zelf. Discretie en professioneel 

rijgedrag zijn hierbij een vereiste. 

 

http://www.meerotterdamrijnmond.nl/bsk/vieworga.asp?ac=viewBeschrijvendeTekst&npg_guid=fd2bce6b-9a27-40e3-b224-a26de8ae763b

