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Van aangepast vervoer 
naar fiets of ov.
Stap voor stap leren reizen met gratis begeleiding.

Als kinderen ouder worden, willen 
ze leren om meer zelf te doen,  
ook als ze een beperking hebben. 

De gemeente Rotterdam biedt kinde-
ren gratis begeleiding bij leren reizen 
naar school met fiets of openbaar 
vervoer. Kinderen die leren om zelf te 
reizen, krijgen meer zelfvertrouwen  
en kunnen zichzelf beter redden.  

Ze zijn ook beter voorbereid op een 
vervolgstap als zij van school gaan. 

Samen met een ervaren begeleider  
van stichting MEE leren kinderen  
stap voor stap zelf reizen. 

Als blijkt dat het (nog) niet lukt om  
zelf te reizen dan kan een kind  
gebruik blijven maken van de taxi.



Meer weten wat voor  
uw kind mogelijk is 
Wilt u meer weten over de begeleiding 
bij leren fietsen of reizen met openbaar
vervoer? U kunt vrijblijvend een  
afspraak maken om te kijken wat  
voor uw kind mogelijk is. U zit nergens 
aan vast. Stuur een mail met uw  
naam en telefoonnummer naar  
leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Vergoeding 
Kinderen die leren fietsen, krijgen  
van de gemeente een fietsvergoeding.
 
Als uw kind met het openbaar  
vervoer gaat reizen, krijgt uw kind  
een ov-vergoeding.

Trevvel ondersteunt de begeleidings-
trajecten voor zelf leren reizen met fiets 
of openbaar vervoer. 

www.trevvel.nl

‘MEE op weg’ is onderdeel van 
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond 
dat kinderen met een buddy (ervaren 
begeleider) leert fietsen of reizen met  
openbaar vervoer.

www.meerotterdamrijnmond.nl
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Als kinderen leren reizen met openbaar 
vervoer, leren ze ook reizen met de GO-
OV-app. Een app op hun telefoon die ze 
helpt bij hun reis. De app begeleidt  
uw kind van deur tot deur tijdens loop-
routes, bij bushaltes en op stations. 
Met actuele ov-informatie geeft GoOV 
aan hoe laat de bus of trein komt, waar 
en wanneer uw kind moet overstappen 
of bij welke halte of welk station uw 
kind moet uitstappen. 

Als uw kind tijdens de reis even niet 
meer weet wat het moet doen, kan uw  
kind een Hulplijn bellen. Een mede-
werker van de hulplijn helpt uw kind 
weer verder of kan uw kind laten  
op halen met een noodtaxi. Als ouder/ 
verzorger kunt u vanaf uw eigen tele-
foon meekijken als uw kind onderweg 
is. www.go-ov.nl/goov-app/#app 
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