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Toets 11 Stad- en stratenkennis &  

Normen en Waarden  
 

 

Naam:.………………………………………………………………………………………........... 

 

Onderneming:………………………………………………………………………………... 

 

Datum:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Examenduur: maximaal 60 minutenAantal opgaven: 25 

 

 

Omcirkel het juiste antwoord. Indien u een antwoord heeft omcirkeld maar het 

antwoord wil verbeteren, zet u er een kruis doorheen en omcirkeld u het juiste 

antwoord. Succes! 

 

 

Vragen: 
 
1. Welk water ligt niet in ’s-Hertogenbosch?  
1. Noorderplas.  

2. Zuiderplas.  

3. IJzeren Vrouw.  

4. IJzeren Man.  
 
2. Welke watersportvereniging ligt aan de Ertveldplas?  
1. WV Neptunus.  

2. WV De Hertog.  

3. WV De Pettelaer.  

4. WV de Viking 
 
3. De wijk Hambaken ligt in?  
1. Rosmalen.  

2. Engelen.  

3. ’s-Hertogenbosch.  

4. Hintham.  
 
4. Het Provinciehuis ligt?  
1. Op het Pettelaarpark.  

2. Aan de Brabantlaan.  

3. Aan de Gestelseweg.  

4. Aan de Pettelaarseweg.  
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5. Golden Tulip Hotel Central ligt?  
1. Aan de Parade.  

2. Op het Burgemeester Loeffplein  

3. In de Kerkstraat.  

4. Op het Pettelaarpark.  
 
6. Schiphol is normaal gesproken (zonder files) +/- hoeveel minuten van ‘s-
Hertogenbosch?  
1. 30 minuten.  

2. 45 minuten.  

3. 60 minuten.  

4. 120 minuten.  
 
7. De nachtapotheek is bij?  
1. De Palmboomstraat.  

2. De Javastraat.  

3. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

4. De Hesselsstraat.  

 
8. Het hoofdkantoor van SAP vind ik aan?  
1. De Amerikastraat.  

2. De Magistratenlaan.  

3. De Zonnebaan.  

4. De Mortel.  
 
9. Welk plein bestaat in ‘s-Hertogenbosch?  
1. Graaf Hendrik III Plein.  

2. Burgemeester Loeffplein.  

3. Koningsplein.  

4. Heuvelplein.  

 
10. Wat zijn de belangrijkste wegen rond ’s-Hertogenbosch?  
1. De A2, de A59 en de A65.  

2. De A2 en de A65.  

3. De A59 en de N65.  

4. De A65 en de N65.  
 
11. Mag u met de taxi over de busbaan rijden op de Aartshertogenlaan?  
1. Ja, want ik ben ook openbaar vervoer.  

2. Nee, dit is alleen voor lijndiensten.  

3. Nee, dit is alleen bedoeld voor alle bussen.  

4. Ja, dit mag als ik in het bezit ben van een vergunning.  
 
12. Hoe heet het bedrijvenpark langs de A2 tussen knooppunt Hintham en afslag 
21 (Veghel)?  
1. De Brand.  

2. De Vutter.  

3. Tradepark de Herven.  

4. De Rietvelden.  
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13. Wat is de maximumsnelheid op het Wielsem?  
1. 30 km/u.  

2. Stapvoets.  

3. 50 km/u.  

4. 70 km/u.  
 
14. U moet een passagier vervoeren van de Bossche Woonboulevard naar 
Waalwijk, wat is de snelste route? 
1. Bruistensingel, Harendonkseweg, Sint Teunislaan, Hambakenweg en A59.  

2. Bruistensingel, Harendonkseweg, Maaspoortweg, A59.  

3. Bruistensingel, Zandzuigerstraat, Rietveldenweg, A59.  

4. Reitscheweg, Bruistensingel, A2 en A59 richting Waalwijk.  
 
15. Vlijmen ligt?  
1. Ten Zuiden van ’s-Hertogenbosch.  

2. Ten Noorden van ’s-Hertogenbosch.  

3. Ten Westen van ’s-Hertogenbosch.  

4. Ten Oosten van ’s-Hertogenbosch.  

 
16. Als u een rit heeft van 5 kilometer, dan zal de gemiddelde tijdsduur ongeveer?  
1. 5 minuten betreffen.  

2. 10 minuten betreffen.  

3. 15 minuten betreffen.  

4. 20 minuten betreffen.  
 
17. U moet ’s morgens een passagier van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven 
Airport brengen. U weet niet zeker hoe het zit met de wegwerkzaamheden. Hoe 
kunt u zich het beste laten informeren?  
1. 112 bellen.  

2. De gemeente Eindhoven bellen.  

3. Het landelijke nummer van de Politie bellen.  

4. Op de website kijken van A naar Beter.nl.  
 
18. Waar is SoetelieveGerritje?  
1. Korenbrugstraat – Lepelstraat.  

2. Hoek Visstraat – Buitenhaven.  

3. Hoek Brede Haven – Visstraat.  

4. Hoek Jan Heinstraat – Pastoor de Kroonstraat.  

 
19. Hoe heet de nieuwe parkeergarage in ’s-Hertogenbosch?  
1. Arena.  

2. St. Jan.  

3. Wolvenhoek.  

4. Put Garage.  
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Toetsvragen: onderdeel Taxiwetgeving (met name tariefstructuur en 
Bossche taxiregels) 
 
20. Welke stelling is juist?  
1. In iedere taxi moet een taximeter ingebouwd zijn.  

2. In iedere taxi in de vier grote steden moet een taximeter ingebouwd zijn.  

3. In taxi’s die alleen contractvervoer rijden hoeft geen taximeter ingebouwd te zijn.  

4. In luxe taxi’s moet een meter zitten, in busjes niet.  
 
21. Er geldt een landelijk maximaal wachttarief. U heeft besloten een lager tarief 
tegebruiken. Mag dat?  
1. Ja.  

2. Ja , mits het op uw tariefkaart staat.  

3. Nee.  

4. Nee, mits u toestemming gevraagd heeft aan ILT.  
 
22. Voorbeeld: Uw starttarief is € 2,00, uw tijdtarief € 0,25 en uw km-tarief € 2,00. 
Wat is juist?  
1. U mag tegen dit tarief rijden.  

2. De eerste aanslag mag nooit minder zijn dan € 5,-.  

3. Uw kilometerprijs moet minimaal € 1,80 zijn.  

4. Beide tarieven zijn fout. U moet tegen hetzelfde tarief rijden als uw collega’s.  
 

Toetsvragen: onderdeel Normen- en waardeprotocol Bossche 
taxikeurmerk 
23. Is de afstand die een passagier wil rijden een argument om een taxirit te 
weigeren?  
1. Ja.  

2. Soms. Het is afhankelijk van die afstand, er zijn ritjes die te kort zijn.  

3. In uitzonderlijke gevallen kunt u de klant € 10,- laten betalen zodat uw wachttijd 
gecompenseerd wordt en u dus niet behoefd te weigeren.  

4. Nee. Een rit is een rit en de klant is koning.  
 

24. De collega voor u op de standplaats komt tot de ontdekking dat zijn taxi niet 
wil starten. De passagier zit er al in. Omdat de motor warm is volstaat een 
eenvoudig duwtje. Wat doet u?  
1. U wijst de passagier er op dat uw taxi wel kan rijden en neemt de klant over.  

2. U helpt uw collega door even, al dan niet met andere collega’s, een duwtje te geven.  

3. U gaat op uw gemak staan kijken hoe uw collega zich hier uit gaat redden.  

4. U gaat te keer tegen de chauffeur omdat hij de weg blokkeert voor andere taxi’s die 
moeten gaan rijden  
 

25. Op zondagmorgen 08.00 uur krijgt u een rit naar Eindhoven Airport. Er is bijna 
geen verkeer op de weg. Welke stelling is juist?  
1. U rijdt met 150 km p/u naar de luchthaven. De klant is er snel en u bent weer vlug 
terug zodat u meer geld kan verdienen.  
2. U vraagt aan de klant of er bezwaar is dat u harder rijdt zodat u eerder terug bent.  

3. U houdt zich aan de snelheid en zorgt dat de klant veilig en comfortabel reist.  

4. U zegt tegen de klant dat u deze taxi nog maar net heeft en dat u hem even uit wil 
proberen.  


