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Steeds meer kinderen en
jongeren met een
beperking reizen
zelfstandig met het
openbaar vervoer of op de
fiets naar school. Dat is
mede mogelijk doordat ze
hulp krijgen van
vrijwilligers of speciale
apparatuur gebruiken.
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Utrecht
Uw gemeente wil graag dat kinderen en jongeren deze
kans ook krijgen en biedt hiervoor vier mogelijkheden
aan. Hiermee kunnen ze zelf, met ondersteuning van hun
ouders of begeleiders, ontdekken of ze in staat zijn om
zelfstandig van en naar school te gaan. Als dat lukt,
kunnen ze daar de rest van hun leven proﬁjt van hebben.
Ook de school werkt mee en draagt uw kind voor als zij
denkt dat uw kind dat kan.
Hoe kan het? Er zijn vier mogelijkheden om kinderen/
jongeren zelfstandig te (leren) reizen. U kiest zelf welke
ondersteuning het beste past bij uw kind.

De GoOV App voor een smartphone waarmee uw kind
stap voor stap wordt ondersteund bij het maken van een
reis. De app gee� de precieze loop- of ﬁetsroute aan en
actuele informa�e over het openbaar vervoer. Uw kind
krijgt onderweg reisadviezen, begeleiding bij het vinden
van de halte(s) en bij het overstappen. De app gee�
instruc�es, zoals: “druk op de stop-knop” of “je moet nu
uitstappen”.
De Hulplijn waakt over kinderen/jongeren die meer
begeleiding nodig hebben. Als uw kind vastloopt �jdens
de reis, biedt de Hulplijn telefonisch ondersteuning om de
reis toch af te maken, eventueel door een taxi in te
ze�en.

BEGELEIDING BIJ
ELKE STAP
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De Buzz Buddy is een klein apparaat met zowel een
telefoon- als een GPS-verbinding.
Met de Buzz Buddy kan uw kind zelfstandig reizen: op de
ﬁets, met de bus of trein. En met een 'noodknop' op zak.
Als er hulp nodig is, kan uw kind bellen naar ouder(s) of
verzorger(s), de woonvoorziening, school, of de Hulplijn.
Op de computer, via internet, kan uw kind gevolgd
worden �jdens zijn reis. Degene die gebeld wordt, kan
zien waar uw kind is en, als het nodig is, uw kind helpen.

ALTIJD HULP
BESCHIKBAAR

portaal.go-ov.nl
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SAMEN REIZEN MET
EEN VRIJWILLIGER

Speciaal opgeleide
vrijwilligers reizen als
begeleider mee met uw
kind in het openbaar
vervoer of op de ﬁets. U
kunt dit ook zelf doen,
eventueel samen met een
vrijwilliger.
Dat iemand laat zien en
vertelt wat te doen, blijkt
een enorme steun voor
kinderen/jongeren. Vaak
zijn ze al na een paar keer
in staat om zelfstandig te
reizen.

BlueAssist vraagt het als je dat zelf
niet kunt
Iedereen hee� weleens een vraag. Maar niet
iedereen komt even goed uit z’n woorden. Hierdoor
worden
deze
mensen
beperkt
in
hun
bewegingsvrijheid.
En daarom is er BlueAssist: een simpel hulpmiddel
voor mensen die moeilijk begrijpen en begrepen
worden. Via een blauwe kaart – of app op hun
smartphone – stellen ze medeburgers een
eenvoudige vraag.
Vind jij het soms moeilijk
om je weg te vinden? Heb
je af en toe een klein
steuntje in de rug nodig
om verder te komen?
BlueAssist helpt je op weg.
Vanzelfsprekend!

DOET U MEE?
Willen u en uw kind meedoen met één van
deze mogelijkheden? Geef u dan nu op bij de
afdeling leerlingenvervoer:
030-2862635
leerlingenvervoer@utrecht.nl
Wilt u meer informa�e over:
GoOV en de Buzz Buddy?
www.go-ov.nl
info@go-ov.nl
Samen Reizen met...?
www.samenreizenmet.nl
info@carolienaalders.nl
BlueAssist?
www.blueassist.nl
info@blueassist.nl
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