
 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Mevr. Hoekstra 

Onderwerp: MEE op weg 

Datum indiening vragen: 16 juni 2014 

 

 

Vragen: 

Op basis van welke vooraf gemaakte afspraken kan men concluderen dat de pilot " mee 

op weg" geslaagd is? 

(Er zijn nu 7 kinderen " geholpen" voor een bedrag van € 8.000,= ) Welke afspraken zijn 

er gemaakt met MEE IJsseloevers over het slagen van het project? 

Welke smart-geformuleerde doelstellingen moeten behaald worden voor de som van 

€34.000,=  

 

Vooraf: 

Het project ‘MEE op Weg’ wil de automatische gedachte ‘inzet van speciaal vervoer voor 

mensen met een beperking’ doorbreken. Uiteindelijke doel: iedereen kan optimaal 

meedoen aan het verkeer en vervoer met respect voor ieders eigenheid. Motto: meedoen 

in het verkeer is ook meedoen in het maatschappelijk verkeer. 

 

Antwoord: 

1) Mbt het geslaagd zijn van de pilotfase 

Uitrol van het project leert er tijd nodig is voor deze gekantelde manier van 

denken. Zeker bij ouders die gewend zijn om hun kind met het taxibusje te 

laten reizen. 

 

Van de 8 trajecten zijn er 4 afgerond. Van deze 4 deelnemers geven er 3 aan dit 

jaar nog gebruik te blijven maken van het leerlingenvervoer. Redenen hiervoor 

zijn: 1 deelnemer blijkt toch te kwetsbaar om alleen over straat te gaan, 1 

deelnemer wil nog een paar keer binnen eigen netwerk oefenen voordat hij de 

overstap maakt, 1 deelnemer wilde van huis naar school leren fietsen maar dit 

blijkt fysiek toch niet haalbaar (deze deelnemer kan nu wel van huis naar de 

winkel fietsen en dat vergroot de zelfredzaamheid al).1 Van deze 3 deelnemers 

maakt volgend schooljaar waarschijnlijk de overstap van het leerlingenvervoer 

naar een andere vorm van vervoer. 1 Van deze 4 deelnemers maakt nu deze 

overstap al. 

 

2) Doelstellingen van de pilot en het vervolg daarop: 

1. Versterken van de eigen kracht van leerlingen in het meedoen aan het 
verkeer en in het openbaar vervoer;  

2. Leerlingen, ouders – verzorgers, vrijwilligers en onderwijsprofessionals 

krijgen een beeld wat de omslag in denken van aangepast vervoer naar 

eigen regie in vervoer kan betekenen.  

 

3. SMART resultaat op 1 juni 2015 (vervolg op pilot)  

Minimaal 20 leerlingen met een beperking binnen de gemeente 

Noordoostpolder die deelnemen aan het leerlingenvervoer onderzoeken 

aan de hand van een avonturenplan in hoeverre zij zelfstandig en 

zelfredzaam kunnen deelnemen aan het verkeer en vervoer. Concreet 

betekent dit dat: 

- een leerling zelfstandig van en naar school reist in plaats van 

aangewezen te zijn op het leerlingenvervoer;  



- een leerling in plaats van gebracht en gehaald te worden door zijn 

ouders, zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets gaat.  

- Verwacht wordt dat op 1 juni 2015 het aantal indicaties 

leerlingenvervoer in de gemeente Noordoostpolder is afgenomen. 

 

4. Verwacht wordt dat minimaal 12 deelnemers (60% van het totaal aantal 

deelnemers) zelfstandiger reizen dan voor deelname aan het project MEE 

op Weg Noordoostpolder.  

 

 

Datum beantwoording 
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Contactpersoon: S.A. Stramrood 

E-mail adres:  s.stramrood@noordoostpolder.nl 
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