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Leeswijzer 
__________________ 

De gemeente Twenterand is in het schooljaar 2012 – 2013 

begonnen met het ontwikkelen van persoonlijke 

vervoersplannen. Dit zijn plannen op maat om een leerling 

te leren zelfstandig naar school te gaan en niet afhankelijk 

te zijn van georganiseerd leerlingenvervoer. In eerste 

instantie voor leerlingen die naar een praktijkschool in het 

voortgezet onderwijs gaan. In 2014 – 2015 is verder 

uitgebreid naar leerlingen met een arbeidsoriëntatie die 

naar een VSO-ZMLK-ZMOK-school gaan. In de loop der jaren 

is de toepassing uitgebreid naar andere scholen waaronder 

ook de groepen 7 en 8 van SBO-scholen.  

 

De methodiek is zeer succesvol gebleken en heeft zelfs 

voor de VNG (Carolien Aalders) als voorbeeld gefungeerd 

voor het Handboek Leerlingenvervoer en de opname van 

het Persoonlijk Ontwikkelplan in de laatst verschenen 

modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG. Zie 

hiervoor bijlage 3.  

Daarnaast hebben wij als gemeente zelf in 2021 een 

persbericht uitgebracht die o.a. bij TaxiPro heeft geleid tot 

een uitgebreide publicatie. Deze vindt u via: Maatwerk 

helpt leerlingen Twenterand van taxi naar ander vervoer | 

TaxiPro 

Sindsdien komen er veel vragen van andere gemeenten en 

organisaties op ons af. In deze brochure beschrijven wij 

met name voor professionals de doelen, de werkwijze en 

de achtergronden.  

 

Veel leesplezier! 

Verordening 
__________________ 

Voor het invoeren van Persoonlijke Vervoersplannen is een 

juridische basis nodig. Met ingang van schooljaar 2021 – 

2022 hebben wij het PVP daarom als volgt verankerd in 

onze verordening leerlingenvervoer: 

(…) Wanneer de leerling de leeftijd van negen jaar bereikt, 

kan het college in overleg met de ouders, desgewenst de 

leerling en in samenhang met het ontwikkelings-

perspectief een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan 

opstellen, waarin de weg naar zelfstandig reizen naar 

school wordt beschreven alsmede de mogelijkheden van 

de leerling. Dit plan maakt onderdeel uit van het besluit. 

(…). In het persoonlijk vervoersontwikkelingsplan kan het 

college ondersteuning bieden om de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de leerling te bevorderen (…) 

https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/11/19/maatwerk-helpt-leerlingen-twenterand-van-taxi-naar-ander-vervoer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-47
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/11/19/maatwerk-helpt-leerlingen-twenterand-van-taxi-naar-ander-vervoer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-47
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/11/19/maatwerk-helpt-leerlingen-twenterand-van-taxi-naar-ander-vervoer/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-47
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Wanneer? 
__________________ 

We hebben hierin een ontwikkeling doorgemaakt. We zijn 

in eerste instantie gestart in het voortgezet onderwijs. 

Daar waar veel leerlingen van één dezelfde school 

kandidaat waren voor een PVP, zijn in samenwerking met 

de school groepsgewijze informatiebijeenkomsten voor 

ouders/verzorgers op scholen gehouden. Nu in de loop der 

tijd onze aandacht is opgeschoven naar de leeftijd van 9 

jaar, bespreken wij de mogelijkheden van het kind bij het 

behandelen van de (soms 1e) aanvraag of roepen wij 

ouders/verzorgers van leerlingen die potentieel geschikt 

worden bevonden in een later stadium op voor een 

gesprek. Zie hiertoe de voorbeeldbrieven in de bijlage. 

Waarom doen wij dit? 
__________________ 

 

Redenen zijn: 
 

 Kinderen worden geleidelijk geleerd om zelfstandig te reizen. 

 Kinderen krijgen verantwoordelijkheid. De zelfstandigheid vergroot hun eigenwaarde waardoor ze 

(mentaal) sterker worden en meer durven ondernemen. 

 Als er lesuitval is (en dat komt regelmatig voor in het voortgezet onderwijs) kunnen de leerlingen 

zelfstandig terugreizen en hoeven zij niet te wachten tot de taxi komt. 

 Het reizen naar stage of praktijkadressen kan t.z.t. gemakkelijk geregeld worden. 

 Er is langetermijnwinst; het reizen naar werk of (arbeidsmatige) dagbesteding gebeurt in de toekomst ook 

zelfstandig.  

 Kostenbesparing. 



 

_______ 
5 

Gesprek 
__________________ 

Tijdens dit gesprek worden de ontwikkelmogelijkheden 

van de leerling verkend. Hierbij wordt indien beschikbaar, 

gebruik gemaakt van de informatie uit het Ontwikkel 

Perspectief Plan (OPP) van de leerling dat de school heeft 

opgesteld. Daarnaast wordt specifiek gevraagd wat het 

kind zelfstandig kan. Zie hiervoor ook de checklist in de 

bijlagen. 

In dit gesprek schetst de gemeente de ontwikkelkansen 

van het kind en licht het de bijdrage van de gemeente aan 

het leertraject toe. De gemeente Twenterand kiest bewust 

voor een vrijwillige deelname aan een PVP omdat de 

medewerking van de ouders de slagingskans aanzienlijk 

vergroot. Bij een positieve uitkomst van het gesprek wordt 

de inzet in de loop van het schooljaar van een PVP, aan de 

tekst van de beschikking toegevoegd. De leerling start in 

eerste instantie dus met ‘regulier’ taxibusvervoer. Als de 

leerling ‘er aan toe is’,  is het advies om snel te handelen! 

Rol school 
__________________ 

Voordat daadwerkelijk met het PVP gestart kan worden, is 

overleg met de school nodig. Meestal voeren wij 

gesprekken met de zorgcoördinatoren of de 

orthopedagogen. Doel hiervan is om een beter idee te 

krijgen van de slagingskans en om de scholen mee te 

krijgen bij het maken van de leerstappen.  

Benodigdheden 
__________________ 

Voor een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan heb je als 

gemeente resp. medewerker leerlingenvervoer een 

gereedschapskist nodig waar je uit kunt putten. Hierover 

later meer. Daarnaast is minimaal een budget ter hoogte 

van 1% van de totale begroting vervoerskosten 

leerlingenvervoer nodig om voldoende armslag te hebben. 

De kosten gaan nl. wel voor de baten uit. Let wel: de 

kosten van het leerlingenvervoer worden in de praktijk wel 

lager met PVP’s  maar bezuiniging moet niet de inzet zijn. 

De ontwikkeling van de leerling moet bij inzet van PVP’s 

voorop staan. 
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Uitbesteden 
__________________ 

Je kunt het inzetten van persoonlijke vervoersontwikkel-

plannen in je gemeente uitbesteden of zelf organiseren. 

  

Bij uitbesteden zijn er partijen op de markt als:  

 Stichting MEE m.b.v. het programma ‘’Mee op Weg’’ 

 Carolien Aalders m.b.v. ‘’De Reiskoffer’’ 

 

Nadeel hiervan is dat deze inzet een grotere investering 

vergt.  

Zelf doen 
__________________ 

Twenterand heeft er uit regie- en kostenoverwegingen 

voor gekozen om de inzet van middelen en begeleiding 

zelf te regelen. We leveren persoonlijk maatwerk met 

behulp van een gereedschapskist die zo nodig wordt 

bijgevuld. In de hoofdstukken hierna leggen we uit wat de 

gereedschappen inhouden en hoe we deze inzetten.  

 

Inhoud gereedschapskist: 
 

 Gebruik van het aanwezige OV: bus 

of trein 

 Veldwerker Ommers Vervoers 

Bedrijf (onderdeel werkbedrijf/

Larcom) 

 Voor Elkaar Pas Arriva (VEP-pas) 

 Begeleiderspas bij VEP 

 Busabonnementen Twents 

 Arriva-app 

 GO-OV-app 

 Buzz Buddy 

 GOAN!-app 

 Bromfietslessen 

 E-bike 
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Mogelijk te volgen routes bij een PVP 
__________________ 

Twenterand kent enkele bus- en treinverbindingen waar zo 

veel als mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Met name 

een verbinding met een halte of station dicht in de buurt 

van de school vergroot de kans van slagen. Hetzelfde geldt 

voor de aanrijroute van de leerling. Als het station of de 

bushalte op loopafstand is, is aanvullend niets nodig. Ligt 

deze verder weg, dan verstrekken we aanvullend een e-

bike of een brommer.  

 

Het gebruik van opstappunten bij het georganiseerde 

leerlingenvervoer speelt een belangrijke rol in de overstap 

naar zelfstandig reizen. Deze vormen een eerste stap naar 

zelfstandigheid en verlaagt de drempel omdat leerlingen 

dan al gewend zijn naar de bushalte te lopen of te fietsen. 

In Twenterand maken alle SBO-leerlingen en alle 

leerlingen van het voortgezet onderwijs (die 

georganiseerd reizen) gebruik van een opstappunt. Een 

opstappunt is vaak een bushalte die op maximaal 1.200 

meter van het verblijfadres van de leerling ligt. In een 

enkel geval is het een andere geschikte plaats zoals een 

parkeerplaats of een stationsplein. De in Twenterand in 

gebruik zijnde opstappunten worden samen met een 

verkeersdeskundige van de gemeente geselecteerd en via 

de verordening leerlingenvervoer vastgesteld.  

 

De training van leerlingen die gebruik gaan maken van het 

OV vindt plaats in samenwerking met een veldwerker van 

het OVB Larcom in Ommen. Deze huren wij voor 16 uur 

per week in ten behoeve van de leerlingen die tot het 

programma toetreden of al zelfstandig reizen. Gemiddeld 

zijn dit 45 leerlingen per jaar. 

 

Leerlingen die met Keolis/Twents gaan reizen ontvangen 

een regulier busabonnement. Leerlingen die met Arriva 

gaan reizen (in Twenterand is dit de trein) ontvangen van 

de gemeente de zogenaamde ‘’Voor elkaar Pas’’ (VEP). 

Dit zijn trajectpassen die de gemeente bij Arriva inkoopt en 

om niet of tegen betaling van een eigen bijdrage aan de 

leerling worden verstrekt. Op deze wijze is er geen gedoe 

over geld. De VEP-pas is anders van kleur zodat de 

buschauffeur of conducteur kan zien dat de gebruiker extra 

aandacht nodig kan hebben. De ervaringen die we tot nu 

toe met deze pas hebben opgedaan, zijn zeer positief.  

 

Daarnaast verstrekken wij een gratis begeleiderspas voor 

ouders en of verzorgers die hiermee met hun kind 

kosteloos mee kunnen reizen om te wennen. In een enkel 

geval reist een broer/zus of andere bekende mee. 

Onderscheidend met ‘’Mee op Weg’’ of De Reiskoffer, is 

dat de begeleider bij ons altijd iemand uit de eigen kring 

is. Mocht dit niet lukken dan kunnen we altijd nog via het 

lokale jongerenwerk een reismaatje zoeken.  

De veldwerker van OVB Larcom verzorgt de uitgifte van 

deze passen. Deze passen worden tijdelijk verstrekt.  

Gemiddeld zijn 10 ritten met fysieke begeleiding 

voldoende.  

1. Inzet Openbaar Vervoer (streekbus, trein) 
__________________ 

Wenperiode Aantal dagen schoolbus OV met begeleiding 

Week 1 en 2 4 dagen schoolbus 1 dag OV 

Week 3 en 4 3 dagen schoolbus 2 dagen OV 

Vanaf 5e week tot eind van het schooljaar 
Beperkte mogelijkheid schoolbus  
ondersteuning 

5 dagen OV 

Een voorbeeld van een opbouwschema: 
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De veldwerker van OVB Larcom controleert of, en zo ja 

welke ritten met de pas worden gemaakt. Soms kiest de 

leerling voor andere reizen dan naar en van school. Wij 

gedogen dit omdat dit bijdraagt aan het doel om de 

leerling zelfstandige mobiliteit bij te brengen. Wij staan 

bijv. ook toe dat in de vakanties al met het reizen 

geoefend wordt.  

 

Zodra de leerling zelfstandig of enkel met behulp van de 

app kan reizen, vervalt de begeleiderspas bij de VEP-pas 

en wordt deze door de veldwerker van OVB Larcom 

ingenomen.  

 

Ook is het mogelijk voor leerlingen om de Arriva-app op 

hun mobiele telefoon te downloaden. Hierop zijn de 

actuele aankomst en vertrektijden van de treinen en 

streekbussen te zien. Voordeel hiervan is dat deze gratis is.  

 

Bij de leerlingen die bijna zelfstandig kunnen reizen maar 

hierbij toch nog enige ondersteuning nodig hebben zetten 

wij de GO-OV-app of de Buzz Buddy in. Hiertoe hebben wij 

een overeenkomst gesloten met GO-OV die inmiddels is 

overgenomen door De Reiskoffer. Met de GO-OV-app 

worden leerlingen tijdens hun reis begeleid en wordt hen 

precies verteld waar en hoe laat zij moeten in- en 

uitstappen en hoe zij precies moeten lopen. Voor de 

situaties dat er iets mis gaat is er de hulpknop waarmee zij 

de telefonische hulp kunnen inroepen van hetzij de 

centrale of de eigen ouders. Zie ook: GoOV | Ondersteunt 

zelfstandig reizen (go-ov.nl) 

 

Het ‘broertje’ van de GO-OV-app is de Buzz Buddy. Ook dit 

product maakt deel uit van de overeenkomst die wij met 

GO-OV hebben gesloten. De Buzz Buddy is een apparaatje 

dat via GPS de reiziger volgt. De begeleider/ouder of de 

hulplijn kan op het tijdstip van reizen de reis via een 

beveiligde website volgen en zien als de leerling afwijkt 

van de geplande route. Als er hulp nodig is kan er 

telefonisch worden ondersteund. Ook kan de leerling zelf 

met de Buzz Buddy hulp oproepen. De Buzz Buddy zetten 

wij in bij ZMLK-leerlingen die zelfstandig willen reizen 

maar waarbij het eigenlijk nog niet helemaal verantwoord 

is dat zij dit geheel zonder begeleiding doen.  

 

Nieuw en nog in ontwikkeling is de GOAN!-app. Ook deze 

app biedt leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig met 

het OV en met deelmobiliteitsmiddelen te reizen. 

Twenterand is één van de 8 pilot-gemeenten binnen de 

MaaS-pilot Twente waarmee GOAN! wordt ontwikkeld. Wij 

volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet.  

https://www.go-ov.nl/
https://www.go-ov.nl/
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2. Inzet fiets of brommer 
__________________ 

Sommige afstanden en/of leerlingen lenen zich er goed 

voor om met de fiets of brommer te reizen. Dit wordt soms 

ook gedaan in een combi van (brom-)fiets + OV waarbij de 

(brom-)fiets wordt gebruikt als aanrijroute naar bushalte of 

station. Daarnaast komt het voor dat we de leerling in de 

warme maanden van het jaar met de fiets of brommer 

laten reizen en in de koude maanden met bus of trein (zie 

1). 

 

Bij een keuze voor de brommer (16+) kan er gevraagd 

worden of de school bereid is hiervoor bromfietsrijlessen 

te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor scholen die ook 

lessen voor een trekkerrijbewijs verzorgen.  

 

Bij een keuze voor de fiets kan de gemeente een e-bike in 

bruikleen geven. Deze fiets wordt meestal samen met de 

leerling bij een lokale leverancier uitgezocht en door de 

gemeente gekocht. Bij het verlaten van de school kunnen 

de ouders deze e-bike tegen de dagwaarde overnemen. 

Met dit in het vooruitzicht zijn ouders en leerlingen vaak 

heel erg zuinig op de verstrekte fiets. Mocht het fietsen 

onverhoopt niet lukken, dan neemt de gemeente de e-

bike terug en wordt deze ingezet voor een nieuwe 

leerling. In een enkel geval kan met een beroep op de 

Wmo een driewielfiets (met/zonder trapondersteuning) 

worden ingezet. Ook deze fietsen worden in bruikleen 

verstrekt. 

 

Daarnaast kennen we in Twenterand nog de Fietspool. Dit 

is een vrijwilligersinitiatief waarbij een vrijwilliger met een 

aantal leerlingen in kolonne naar school reist. Dit gebeurt 

soms in overleg met de school, doorgaans het reguliere 

voortgezet onderwijs. Wij zijn momenteel via het 

jongerenwerk bezig om dit initiatief nieuw leven in te 

blazen.  
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Bijlage 1 
Brief 1: uitnodiging tot een gesprek (kort) 

__________________ 

Onderwerp: uitnodiging i.v.m. persoonlijk ontwikkel vervoersplan 

 

 

Geachte ouder(s) of verzorger(s), 

 

In verband met het persoonlijk ontwikkel vervoersplan van uw {#zoondochter#}, {#volnaam#} 
die als leerling ingeschreven staat bij  {#llva_baan_school#} nodig ik u  hierbij uit voor een 
gesprek. 

 

Dit gesprek zal plaatsvinden op  invul  aanstaande om  invul  uur op het adres:  
Gemeentehuis Manitobaplein 1 te Vriezenveen. 

 

Mocht deze datum en/of tijd u niet schikken, neemt u dan tijdig contact met mij op via 
telefoonnummer 0546-840 840 voor het maken van een nieuwe afspraak. 

 

 

Ter voorbereiding op het 1e gesprek kan men het grijze gedeelte zoveel als mogelijk al 
invullen.  

(Bron: Handboek Leerlingenvervoer 2021-2022 SDU) 
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Bijlage 2 
Brief 2: uitnodiging tot een gesprek (uitgebreid) 

__________________ 

U heeft voor uw kind leerlingenvervoer aangevraagd. De gemeente Twenterand heeft u dit 
toegewezen. U heeft hiervan een schriftelijke bevestiging gekregen met daarin het besluit. In 
dit besluit staat dat het mogelijk is dat de gemeente een Persoonlijk Vervoersplan voor uw 
kind opstelt. In deze brief informeren wij u hierover. 

 

Wat is een persoonlijk vervoersplan? 

In een Persoonlijk Vervoersplan staat hoe leerlingen er naar toe kunnen werken om 
zelfstandig met de fiets en/of het Openbaar Vervoer naar school te reizen. Zo’n plan is 
persoonlijk omdat het past bij de situatie van uw kind. Voor elk kind maken we een ander 
plan. Het plan wordt pas uitgevoerd als u het ermee eens bent. Wij zijn vorig jaar met een 
eerste groep leerlingen gestart en de ervaringen tot nu toe zijn heel positief.   

 

Meer informatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen hebt. Daarom geven we nu alvast wat meer 
informatie over hoe het in zijn werk gaat. Wanneer uw kind gaat starten, wordt er eerst 
geoefend met uw kind in het reizen met de bus of trein. Dit gebeurt met een begeleider die 
gebruik maakt van een (gratis) begeleiderspas. U mag zelf die begeleider zijn maar u kunt 
hiervoor ook iemand anders vragen.  

Uw kind reist zelf met een speciale vervoerspas die de ’Voor Elkaar Pas’ wordt genoemd. Deze 
pas werkt precies hetzelfde als een normale OV-chipkaart. Uw kind kan ermee in- en 
uitchecken. Door de afwijkende kleur en vormgeving van de pas is uw kind herkenbaar voor 
een buschauffeur of treinconducteur zodat zij uw kind, indien nodig, wat extra aandacht 
kunnen geven. De gemeente Twenterand betaalt het abonnement. Voor leerlingen die meer 
ondersteuning nodig hebben, zijn er aanvullende mogelijkheden. 

 

Een aantal voordelen voor u en uw kind 

·  Uw kind leert langzaam om zelfstandig te reizen. 

·  Uw kind krijgt zelf meer verantwoordelijkheidsgevoel en wordt hier sterker van. Het 
vergroot zijn of haar gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid. 

·  Bij lesuitval hoeft uw kind niet meer op de taxi te wachten maar kan het al naar huis 
reizen.  

·  Het reizen naar stage- of praktijkadressen kan makkelijker geregeld worden. 

 

Gesprek 

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek om verder te praten over de mogelijkheden van 
een persoonlijk vervoersplan voor uw kind. In verband met de corona-regelgeving wordt dit 
een individueel gesprek. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. De heer X X van het Ommer 
Vervoersbureau (OVB) neemt binnenkort contact met u op om een afspraak te maken en de 
procedure met u door te spreken. U hoeft op dit moment verder niets te doen.  
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Bijlage 3 

Formulier Vervoersontwikkelingsplan 

__________________ 

Bron: Handboek Leerlingenvervoer VNG (SDU) 
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Bijlage 4 
Checklist Vervoersvragen allereerste aanvraag leerlingenvervoer 

__________________ 

Is in het Ontwikkelperspectiefplan (OPP) het onderdeel vervoersbewegingen aanwezig? Ja/

Nee 

Zo Ja  -> Bespreek met ouders en verzorgers wat er mogelijk is. 

 

Vervoersbewegingen van verblijfadres naar school 

Is de afstand groter dan 10 km, is er een school dichterbij? 
Verklaar in het kort waarom er voor die betreffende school is gekozen. 
 

Wat kan het kind zelfstandig? Zie competentie schema 

 

Leerlingenvervoer kan diverse vormen en combinaties hebben 

Fiets/brommer  

Streekbus/trein 

Schoolbus/taxi 

Slechtweer of winter-zomer plan 

 

Is de leerling leerbaar om met openbaar vervoer te reizen?  ja/nee 

Kan leerling kan vanaf een centraal opstappunt reizen?  ja/nee 

Zijn er een afwijkende schooltijden?  ja/Nee 

Zo ja overleg met leerplicht.  

Heeft de leerling een mobiliteitsbeperking?  ja /nee 

Zo ja verklaring van de school nodig. 

 

Individueel vervoer kan bij hoge uitzondering en uitsluitend met een medische keuring 

Landelijk advies hierbij is dat deze leerling ook niet met begeleiding in schoolbus mee kan en 

de leerling op school ook individuele ondersteuning heeft. 
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Tijdens het gesprek is handig om onderstaand schema te gebruiken. Hiermee wordt inzichtelijk 

wat de competenties van de jongere in relatie tot het openbaar vervoer zijn.  

Bijlage 5 
Schema competenties jongere in relatie tot openbaar vervoer 

__________________ 
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Gemeente Twenterand, januari 2022 

 

Slotwoord 
__________________ 

 

U hebt nu een indruk van de inzet van de Persoonlijke Vervoersplannen in de gemeente Twenterand. We 

hopen dat we u hebben kunnen inspireren en enthousiasmeren. Als u vragen hebt dan kunt u via ons 

algemene telefoonnummer of e-mailadres contact met ons opnemen.  

 

Contactgegevens 
Gemeente Twenterand 

Manitobaplein 1 

Postbus 67 

7670 AB Vriezenveen 

Telefoon algemeen: 0546 - 840 840 

E-mail: info@twenterand.nl 

 

Bereikbaar: 

Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 17.00 uur 

Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur 

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

mailto:info@twenterand.nl

