Gezocht: leerlingen van het (V)SO voor een
effectonderzoek naar OV4U.
Maak het OV bereikbaar voor alle kinderen.
Leer meer over het
openbaar vervoer!
OV4U is een lespakket voor
kinderen uit het (voortgezet)
speciaal onderwijs. Met dit
lespakket maken leerlingen op
een heldere en leuke manier
kennis met het reizen met het
openbaar vervoer.
In maximaal 17 lessen wordt
de werking van het openbaar
vervoer behandeld en wordt
er toegewerkt naar het maken
van een zelfstandige reis met
de bus en/of de trein, welke
onder één-op-één begeleiding
zal plaatsvinden. In het
lespakket zijn drie niveaus te
onderscheiden, wat maatwerk
mogelijk maakt.
Enkele onderwerpen die aan
bod komen zijn;
- OV-chipkaart gebruiken
- Vertrektijden opzoeken
- Omgaan met lastige situaties

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met Mobycon het
lespakket OV4U voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ontwikkeld. Dit lespakket is
bedoeld voor leerlingen van het (V)SO die momenteel niet zelfstandig naar school
kunnen reizen, maar dit wellicht met meer ondersteuning en ervaring wél zouden
kunnen. In 2012 heeft een pilot van dit lespakket plaatsgevonden in Groningen en de
eerste resultaten zijn positief. De Rijksuniversiteit Groningen en Stichting
Kinderpostzegels Nederland starten daarom binnenkort met een wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit van het lespakket OV4U.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek heeft als doel het effect van het lespakket OV4U voor leerlingen
binnen het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) te onderzoeken. Er wordt gekeken
naar de ontwikkeling van kennis over en zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid in het
openbaar vervoer. Daarnaast wordt ook het effect van OV4U op het zelfbeeld en de
executieve vaardigheden van de leerlingen onderzocht. Het uiteindelijke doel is om
het OV4U lespakket landelijk in te zetten om het functioneren van leerlingen te
vergroten.
Wie kunnen er deelnemen aan het onderzoek?
Het onderzoek willen we uitvoeren onder leerlingen vanaf 10 jaar in cluster 3 of 4
van het basis en voortgezet speciaal onderwijs in de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe. Scholen in de grensgebieden nodigen we ook graag uit voor deelname
aan het onderzoek.
Hoe ziet het onderzoek er uit?
De leerlingen gaan met een persoonlijke (student-)begeleider van de Rijksuniversiteit
Groningen op individuele basis het lespakket OV4U volgen. De lessen vinden plaats
binnen de eigen school en in de eigen omgeving van de leerling. Gedurende het
onderzoek zullen door de ouders, leerkracht en leerling zelf (indien nodig onder
begeleiding) vragenlijsten worden ingevuld. Het onderzoek start in het najaar van
2016 en loopt door tot het voorjaar van 2017.

Meer informatie
Wilt u met uw school meewerken aan het onderzoek of heeft u vragen? Neem dan
contact op met Ivonne Douma via telefoonnummer (050) – 363 4645 of stuur een email naar f.m.douma@rug.nl.
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