
 

Project Samen Reizen met… 
Een participatieproject voor het leerlingenvervoer 

 

In Nederland maakt een groot deel van de leerlingen gebruik van het aange-

paste vervoer, terwijl voor een aantal leerlingen het reizen per fiets of met het 

openbaar vervoer, van en naar school, wellicht passend is. Steeds meer ge-

meenten vinden het belangrijk dat aan deze leerlingen de kans geboden wordt 

om kennis te maken met een zelfstandige vorm van reizen. Met het participa-

tieproject ‘Samen Reizen met …’kan dat op een veilige en zorgvuldige manier. 

Doel 

Het doel van dit 

project is om te  

ontdekken of de  

leerling in  

relatief korte tijd geleerd kan 

worden zelfstandig van en naar 

school te reizen. Wanneer het 

project is afgerond kan de leerling 

zelfstandig reizen. Wanneer mocht 

blijken dat zelfstandig reizen door 

een leerling niet lukt, is er de 

mogelijkheid om weer terug te 

keren in het aangepaste door de 

gemeente georganiseerde 

taxivervoer. Bijkomend doel is ook 

om mensen te verbinden en 

werkzoekenden bij de maatschappij 

te betrekken. 

 

Hoe? 

Voor het aanleren van het reizen 

per fiets of met het openbaar 

vervoer zoeken we enthousiaste 

werkzoekenden (bijv. vanuit de 

bijstand). Zij worden goed 

gescreend, aangestuurd en reizen 

vrijwillig met leerlingen mee. Dit kan 

enkele dagen per week zijn, maar 

ook een paar weken zijn. Dit hangt 

af van de behoefte van de leerling.  

Gedurende dit traject vindt er 

regelmatig overleg plaats tussen alle 

partijen (gemeente, school, leerling, 

begeleider, ouder) om de gemaakte 

vorderingen, de voortgang en de 

intensiviteit van de begeleiding te 

monitoren.                                             

Met alle partijen worden 

convenanten gesloten, waardoor 

een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid en gedragenheid wordt bereikt.  

Voor wie? 

Het project “Samen Reizen Met…” is  

bestemd voor alle leerlingen, die 

momenteel gebruik maken van het 

aangepaste taxivervoer, maar die 

zich door training het reizen met de 

fiets of het openbaar vervoer eigen  



 
kunnen maken. 

 

Praktijk? 

Er wordt per school gewerkt. De 

afstemming met de school, de 

ouders en de vrijwilligers verzorgt 

het team van Carolien Aalders 

Training en Advies. Evenals de 

coördinatie op de reisplanning voor 

de begeleiders en de leerlingen. 

Wat is de Winst? 

De grootste winst in dit project 

wordt ervaren door de leerlingen. Zij 

groeien en worden zelfstandiger. 

Hun deelname aan het sociaal 

verkeer en hun kansen op werk 

nemen toe. Voor de begeleiders is 

dit eveneens een waardevol project. 

Zij krijgen een zinvolle dagbesteding 

en ervaren, dat door hun inzet 

anderen worden geholpen. Als zij dit 

wensen is het zelfs mogelijk om er 

(i.s.m. de school) een 

reïntegratieproject van te maken.                                         

Voor de gemeente is de winst  

veelzijdig. Participatie neemt toe, 

leerlingen worden zelfstandiger, het 

straalt positiviteit vanuit en kosten 

dalen. 

Wie doet wat? 

Carolien Aalders Training & Advies 

coördineert dit project. De gemeen-

te maakt het financieel mogelijk.  

Dit houdt in dat de gemeente zowel 

de kosten van het reizen met het 

openbaar vervoer of fiets voor de 

leerling, als ook de kosten van het 

reizen van de vrijwilliger betaalt. Om 

het fietsen naar school te stimuler-

en kan de gemeente zelfs overweg-

en een fiets ter beschikking stellen. 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over het project 

“Samen Reizen Met…”? Neemt u 

dan contact op met Carolien Aalders 

Training & Advies, partner van De 

Have Kennisdelers.  

Dit kan via telefoonnummer: 06-

1850.3022 of via mail 

info@carolienaalders.nl  

 

“Samen Reizen met…”  
een unieke kans voor leerlingen om zelfstandig te leren reizen! 

 

 


