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Wie is InterTransfer? 

 

InterTransfer is een re-integratie- en outplacementbureau dat u graag ondersteunt bij 

het vinden van een nieuwe, passende baan. Zonder valse beloftes en gouden bergen, 

maar met een realistische kijk op de toekomst, ondersteunen wij deelnemers bij het 

verkrijgen van nieuw loopbaanperspectief en een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. 

Daarbij staan uw capaciteiten, wensen en doelstellingen centraal. Wij kenmerken ons 

doordat wij persoonlijk, doelgericht en eerlijk te werk gaan. Dit doen we al vele jaren, 

met veel succes.  

 

Wat is een omscholingstraject? 
 
Wij bieden onder andere omscholingstrajecten aan. Een omscholingstraject is specifiek 

bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook zich oriënteren op een nieuwe 

functie, onder andere omdat ze een uitkering ontvangen of omdat hun huidige baan komt 

te vervallen (bijvoorbeeld wegens een reorganisatie). In deze oriëntatie merken ze dat ze 

kennis en vaardigheden missen om de nieuwe functie te gaan bekleden of voelen ze zich 

hier nog onzeker over. Een omscholingstraject is de manier om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten en met (meer) zelfvertrouwen deze stap te zetten. Het is goed 

mogelijk dat deze scholing gericht is op andere functies dan waarvoor zij in het verleden 

hebben geleerd en/ of in hebben gewerkt.  

 

Wij beschikken over meer dan 10 jaar ervaring met het uitvoeren van diverse 

omscholingstrajecten, waaronder het traject ‘Taxichauffeur’. Over deze omscholing treft 

u in dit document meer informatie aan.  

 

Wat houdt het omscholingstraject ‘Taxichauffeur’ in? 

 
Deelnemers aan dit omscholingstraject worden door ons geschoold en begeleid in het 

behalen van een chauffeurskaart. Deze kaart is noodzakelijk om binnen de taxibranche 

aan de slag te kunnen gaan, bijvoorbeeld op de straattaxi of in het groepsvervoer (zoals 

leerlingenvervoer en ziekenvervoer).  

 

Ons omscholingstraject bestaat uit een theoriemodule en een praktijkmodule. 

 

Theoriemodule 

Deze module bestaat uit enkele theorielessen waarin, aan de hand van een lesboek, 

onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: 

 

 Administratie en documenten 

 Wet- en regelgeving 

 Ritvoorbereiding en ritprijs 

 Verantwoorde en veilige verkeersdeelname 

 Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten 

 Communicatie en klantgerichtheid 

 Topografische kennis van Nederland 

 

Praktijkmodule 

Deze module bestaat uit twee praktijklessen. U gaat dan samen met een instructeur de 

weg op. De volgende onderwerpen komen tijdens het rijden aan bod: 

 

    •     Verantwoorde en veilige verkeersdeelname; 

    •     Professioneel rijgedrag; 

    •     Oplossen van storingen; 

        •     Route en rijtijd; 
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        •     Omgaan met boord- en communicatieapparatuur; 

        •     Klantsoorten en gedrag; 

        •     Afhandelen van verkeersongevallen. 

 

Beide modules worden afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door het CBR. 

Zodra deze succesvol zijn afgelegd, kunt u de chauffeurskaart aanvragen. Bij deze 

aanvraag ondersteunt InterTransfer. Gedurende het gehele traject ontvangt u vanuit ons 

ook ondersteuning bij de voorbereiding op de examens en bij uw sollicitatie-activiteiten.  

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor het omscholingstraject? 
 
Deelname aan ons omscholingstraject is mogelijk indien u: 

 

 Een re-integratie 2de spoor traject (= bij langdurige ziekte) dient te doorlopen; 

 Een outplacementtraject van uw werkgever krijgt aangeboden; 

 Een Ziektewet, WAO/WIA of Wajong uitkering van het UWV ontvangt en een 

opleiding/ re-integratietraject mag volgen; 

 Het lesgeld voor eigen rekening neemt (bijvoorbeeld als u momenteel een WW-

uitkering ontvangt).*  

 

*Indien u de deelname zelf financiert, kunt u een financiële tegemoetkoming van de 

Belastingdienst krijgen (aftrek studiekosten in jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting).  

 

Om het omscholingstraject succesvol te kunnen afronden, is het belangrijk dat: 

 U gemotiveerd bent om de omscholing te volgen; 

 U minimaal 21 jaar bent; 

 U een bewijs van goed gedrag kunt overhandigen; 

 U de Nederlandse taal, in woord en geschrift, op minimaal NT2 (niveau 3) 

beheerst; 

 U in het bezit bent van een rijbewijs en minimaal één jaar rijervaring hebt; 

 U fysiek in staat bent om (langere tijd aaneengesloten) auto te rijden; 

 U tijdens het traject 16-24 uur per week beschikbaar bent voor de lessen en het 

huiswerk. 

  

Het omscholingstraject is voor alle leeftijden geschikt. Wij hebben de afgelopen jaren 

deelnemers van verschillende leeftijden (van 20 tot 50+) opgeleid en succesvol begeleid 

naar een nieuwe baan! 

 
Hoeveel tijd ben ik kwijt met het volgen van het 

omscholingstraject? 
 
Het theoretische gedeelte duurt ongeveer 1,5-2 maanden. U heeft dan één dagdeel les 

en daarnaast wordt verwacht dat u huiswerk maakt.  

 

Tijdens deze periode of aansluitend op dit theoretische gedeelte volgt u ook twee keer 

een praktijkles. 

 

Dit betekent dat u na ongeveer 2 tot 3 maanden de examens kunt afleggen en dus 

binnen ± 4 maanden in het bezit bent van uw chauffeurskaart waarmee u aan het werk 

kunt.   

 

Waar vindt het omscholingstraject plaats? 
 
De theorielessen worden in de omgeving van Arnhem gevolgd. De praktijklessen worden 

in (de omgeving van) Arnhem/ Nijmegen gegeven.  In deze plaatsen worden ook de 

examens afgenomen. Op en vanuit ons kantoor te Arnhem (centrumlocatie) vindt de 

overige, individuele begeleiding plaats.  
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Wanneer start het omscholingstraject? 

 
De theorielessen starten in principe iedere maand. Dit betekent dat u na aanmelding 

binnen 4 weken van start kunt gaan. 
 
Kortom, de hoofdlijnen van ons omscholingstraject…. 

 
 Theorie en praktijkervaring binnen één traject, gericht op datgene wat werkgevers 

verwachten/ eisen;  

 Persoonlijke begeleiding en inzet door de medewerkers van InterTransfer; 

 Kleinschalige groepen waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht; 

 Laagdrempelige aanpak en een eerlijke en open houding; 

 Kort en overzichtelijk: na enkele maanden bent u gekwalificeerd voor uw nieuwe 

functie; 

 Lessen vinden overdag plaats; 

 Er is geen speciale vooropleiding nodig; 

 Onze omscholingen staan geregistreerd in het CRKBO register en vallen onder ons 

Blik op Werk keurmerk*; 

 Het traject zorgt ervoor dat u met meer kennis, ervaring, zelfvertrouwen en de 

benodigde chauffeurskaart de stap naar een nieuwe baan gaat zetten. Na 

deelname zijn uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot! 

 

“We zeggen wat we doen en we doen wat wij gezegd hebben!” 

 

*Wat houdt het Blik op Werk keurmerk en de CRKBO registratie 

in? 
 
Wij zijn in het bezit van het landelijk erkende keurmerk Blik op Werk. Dit staat garant 

voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re integratie- en outplacement diensten. 

Als gecertificeerd re-integratie bureau onderscheiden wij ons met name op de aspecten: 

 

 Afspraken nakomen 
 Deskundigheid 
 Resultaten 
 Communicatie en verslaglegging 

 

Tevens zijn wij voor ons aanbod aan omscholingen een CRKBO erkend bureau en 

daarmee staan wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). 

 

Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort 

beroepsonderwijs. Dit is vastgesteld middels een audit die gebaseerd is op de 

gedragscode van de NRTO (de brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI 

(de Vereniging van Opleidingsinstituten). 
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Wat zijn de ervaringen van deelnemers aan deze omscholing? 
 

André Pieterse, deelnemer omscholing ‘Taxichauffeur’ vanuit outplacement 

 

“ Vanwege boventalligheid bij mijn voormalige werkgever ben ik via het sociale plan 

terecht gekomen bij InterTransfer. Daar ik nog enkele jaren van mijn pensioen af ben 

vond ik het leuk om iets nieuws te gaan doen en het liefst in de dienstverlening. 

Ik heb gekozen om de opleiding te gaan doen als Taxichauffeur en heb werk gezocht in 

het contractvervoer, zoals ziekenvervoer en speciaal onderwijs. Hierbij ben ik uitstekend 

begeleid door InterTransfer. Omdat het voor mij lang geleden was moest ik opnieuw veel 

leren i.v.m. het maken van CV en sollicitatiebrieven. Zij hebben mij ook erg gestimuleerd 

om mezelf goed te profileren bij sollicitatie gesprekken met het resultaat dat ik nu een 

hele leuke baan heb gevonden. Bedankt Moniek voor je motivatie en goede begeleiding.” 

 

Evelien Geurts, deelnemer omscholing ‘Taxichauffeur’ vanuit outplacement 

(ING)  

 

“Ik heb de cursus zeer positief gevonden en was leuk om te doen. Ik ben weer een 

ervaring rijker. De begeleiding was ook heel goed en veel tips meegekregen om daar 

mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat ik snel aan het werk kan gaan.” 

 

  

 
Contact en/ of meer informatie? 

 
Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op via: 

 

Telefoon: 026 - 355 72 77 

Mail:   info@intertransfer.nl  

 

 

Wij komen graag met u in contact! 
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