Verslag bijeenkomst zelfstandig leren reizen op woensdag 8
februari 2017
Aanwezigen
Fam. van Dirven, mevr. Schoone, fam.Peijs, fam. Kongpeng, mevr. Van Brussel en fam.
Cremers, mevr. De Bijl.
Mevr. Heesbeen van MEE West-Brabant
Mevr. El Marajie en van Baardwijk namens de gemeente
Opening en doel van de bijeenkomst
Na een welkomstwoord en een korte voorstelronde wordt het doel van de bijeenkomst
toegelicht en vertellen de ouders over hun persoonlijke situatie en ervaringen en waar ze
tegen op zien.
Doel van de bijeenkomst is om samen met de ouders/verzorgers te kijken naar het
bevorderen van de zelfredzaamheid van hun kinderen. Als de kinderen naar de middelbare
school gaan wordt er immers van hun verwacht dat ze zelfstandig gaan reizen (met de fiets
of met het openbaar vervoer). De centrale vraag is hoe we kinderen hierbij kunnen helpen.
Doordat het automatisch recht op leerlingenvervoer vervalt zodra de kinderen naar het
Voortgezet Onderwijs gaan, wordt er ook meer inzet van de ouders gevraagd. Tijdens de
bijeenkomst hebben we gesproken over de eigen kracht van de ouders en waar de grenzen
liggen en waar men nog ondersteuning nodig heeft van de gemeente en MEE West-Brabant.
Uitleg leerlingenvervoer en project MEE op Weg (Fatiha en Inie)
Inie Heesbeen van MEE West-Brabant en Fatiha El Marajie leggen uit hoe het
leerlingenvervoer is geregeld binnen Gilze en Rijen en wat er is veranderd door de
wetswijziging Passend Onderwijs. Tevens wordt uitgelegd hoe de gemeente en MEE WestBrabant samenwerken en wat het Project MEE op Weg inhoudt. Ook mevrouw de Bijl vertelt
als ervaringsdeskundige over haar ervaringen als moeder met het project. Via een film
opname komen ook Jaap de Bijl met zijn maatje Teun aan het woord en vertellen zij over
hun ervaringen en wat ze samen hebben bereikt. .
Naast het project MEE op weg wordt ook de landelijke pas en de Voor Elkaar Pas van Arriva
toegelicht als ondersteuningsmogelijkheid.

Knelpunten en oplossing
De aanwezigen hebben de volgende knelpunten aangegeven:
- zoon/dochter is nog te jong om zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer. Het is
belangrijk dat ze eerst wennen op de nieuwe Middelbare school.
- zoon/dochter raakt makkelijk in paniek of zijn erg naïef en goed gelovig. Hierdoor kunnen
ze in de problemen komen onderweg. Hoe zorgen we voor de veiligheid van deze kwetsbare
kinderen?
- zoon/dochter is fysiek niet in staat om zelfstandig te reizen.
- hoge kosten openbaar vervoer.
De zelfredzaamheid van de kinderen wil men verbeteren door:
- Gebruik maken van mobiele telefoon
- Speciale app (GO-AV app)
- Structuur aanbrengen, vaak herhalen van reisbewegingen.
- Aanleren wat te doen bij calamiteiten (reis afwijking), bijv. eerst bellen, app gebruiken
of NS personeel aanspreken (vast aanspreekpunt)

De ouders verwachten ondersteuning vanuit de gemeente qua vervoer of financiële
ondersteuning maar zijn ook bereid om zelf te rijden of een deel van de vervoerskosten voor
hun rekening te nemen.

Vervolg en afsluiting
Er wordt afgesproken dat de aanwezigen een verslag ontvangen van deze bijeenkomst.
Daarnaast ontvangen de ouders nog een brief van de gemeente over het vervolg en kunnen
ze na afloop van de bijeenkomst al een afspraak maken met Inie Heesbeen van MEE WestBrabant.

