
Bijlage 3: Leertrajecten 
 
Het aanspreken op ‘eigen kracht’ en zelfredzaamheid is iets wat binnen de huidige wereld van het 

leerlingenvervoer nog weinig gebeurt maar steeds meer een plek krijgt. Het ‘recht hebben op’-denken blijkt 

een bottleneck. Met name het ‘recht hebben op’ een indicatie voor aangepast vervoer heeft een dominante 

plek gekregen binnen het huidige systeem. 

Jong geleerd is oud gedaan. Inzetten op zelfstandig reizen bij jongeren die gebruik maken van het 

leerlingenvoer zal effect hebben op de andere geïndiceerde vervoerstypen. 

Er zijn diverse organisaties in het land die ondersteuningstrajecten aanbieden. Indien gewenst kan de 

werkgroep nader onderzoek doen naar de diverse ondersteuningsmogelijkheden en kosten voor leertrajecten, 

en hierover advies uitbrengen. Onderstaand voorbeelden van een tweetal organisaties op dit gebied:   

 

Voorbeeld 1: Project MEE op Weg (MEE) 

MEE op Weg is niet vervoerstype-afhankelijk. D.w.z. dat het zowel inzetbaar is voor WMO-, WSW-, AWBZ-, 

Valys- als leerlingenvervoer. 

Het project kan zowel breed uitgerold worden (doelgroep: iedereen die gebruik maakt van het aangepast 

vervoer) als gericht op alleen het leerlingenvervoer en eventueel speciale groepen of individuen hier binnen. 

Het definiëren van de doelgroep en vindplaatsen vindt plaats in afstemming met de gemeenten. 

 

Doelstellingen zijn onder anderen:  

* Versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking in het meedoen aan het verkeer en in het   

openbaar vervoer en het bevorderen van een inclusieve samenleving door het beperken van ‘aparte’ 

vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking. 

* Verhogen van de sociale samenhang tussen burgers met en zonder een beperking door binnen het project te 

werken met vrijwilligers/studenten en in gesprek te gaan met betrokkenen zodat de mensen elkaar kunnen 

ontmoeten in het verkeer en openbaar vervoer;  

* Het doorbreken van het automatisch denken in het speciaal/aangepast vervoer doordat onderwijs, 

instellingen in de gehandicaptenzorg, (bus)chauffeurs, ouders en andere betrokkenen (op maat) aandacht 

besteden aan het zelfstandig (leren) reizen van A naar B;   

 

Het project MEE op Weg leidt tot een kostenbesparing voor de gemeente. Een nauwe samenwerking en een 

gedegen aanpak is noodzakelijk om te zorgen dat het gedachtegoed geborgd wordt en het systeem (duurzaam) 

gekanteld. Dit vraagt om een investering in tijd en geld. Het project MEE op Weg richt zich op een kanteling in 

denken.  

 

Voorbeeld 2: Project: ‘Samen reizen met…’, Carolien Aalders 

Het doel van het project ‘Samen Reizen met …’ is om 2 bijzondere partijen (werkzoekenden en leerlingen) met 

elkaar in contact te brengen en hen samen te laten reizen, waarbij de leerling van de begeleider in relatief 

korte tijd (gedurende 2 tot 3 maanden en enkele ritten per week) leert om zelfstandig te reizen. 

Het project ‘Samen Reizen met …’ is een participatieproject, waarbij werkzoekenden als begeleider met 

leerlingen meereizen in het openbaar vervoer of op de fiets en hen gaandeweg leren hoe dat moet. Uiteindelijk 



reizen 2 begeleiders met een kleine groep leerlingen mee naar school. Onderweg bieden zij begeleiding en 

leren de leerling om de reis op den duur zelfstandig te doen. 

 

 

Wat is het resultaat? 

- Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van de leerling 

- Zelfstandige mobiliteit bij de leerling 

- Een toename van het zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelf-oplossingsvermogen, maatschappelijke participatie 

van de leerling 

- Meer kans op sociale contacten, vervolgopleiding, stageplaatsen, werk voor de leerling 

- Minder vervoerskosten in het leerlingenvervoer, minder uitkeringen voor de gemeente 

- Participatie van werkzoekenden 

 

Kosten: 

Heel globaal kan gesteld worden dat de kosten voor een ondersteuningstraject per deelnemer circa € 1000,- 

bedragen. Dit bedrag verdient zich snel terug als een deelnemer succesvol heeft geleerd om zelfstandig te 

reizen en niet langer is aangewezen op het relatief dure aangepast vervoer.  


