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Voor u ligt de samenvatting van de 
eindrapportage van het onderzoek OV4U. In 
deze samenvatting willen we u informeren 
over de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek naar de effectiviteit van het 
lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. 

Inleiding 
Met de invoering van het passend onderwijs 
beleid in augustus 2014 is de regelgeving 
rondom het speciaal leerlingenvervoer ook 
veranderd. De veranderingen zorgen ervoor 
dat niet alle leerlingen die naar het voortgezet 
speciaal onderwijs (vso) gaan recht hebben op 
vervoer van en naar school. Een groot aantal 
leerlingen zal bij de overgang van het speciaal 
onderwijs (so) naar het vso gebruik moeten 
gaan maken van het openbaar vervoer (ov) 
om naar school te kunnen gaan.  

Het lespakket OV4U voor het speciaal 
onderwijs is ontwikkeld om leerlingen binnen 
het speciaal onderwijs te leren hoe zij 
(zelfstandig) met het ov kunnen reizen. 
Onderzoek naar de effectiviteit van het 
lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs 
ontbrak tot op heden. In het OV4U-
onderzoek is het effect van het lespakket 
OV4U op de kennis over het ov, de 
zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid met 
betrekking tot het gebruiken van openbaar 

vervoer, de invloed op het zelfbeeld en de 
executieve vaardigheden van leerlingen in het 
speciaal onderwijs onderzocht. Daarnaast is 
er ook gekeken naar de attitudes van ouders 
tegenover ov-gebruik van hun kind.  

Binnen het onderzoek is onderscheid 
gemaakt tussen leerlingen met een 
cognitieve beperking (cluster 3) en leerlingen 
met gedragsproblemen en/of andere 
psychiatrische problematiek (cluster 4). 

Het lespakket OV4U 
Het lespakket OV4U voor het speciaal 
onderwijs is in samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen gemoderniseerd 
en aangepast om aan te sluiten bij zowel 
cluster 3 (vso) als cluster 4 (so) onderwijs. Het 
lespakket bestaat uit 17 lessen waarin de 
theorie rondom reizen met bus of trein wordt 
behandeld, maar daarnaast ook ingaat op 
thema´s rond de sociale veiligheid van 
leerlingen. Binnen het lespakket is 
niveaudifferentiatie mogelijk voor alle lessen, 

zodat docenten de les kunnen laten aansluiten 
bij het niveau van de eigen klas.   

Deelnemers aan het onderzoek 
Het OV4U-onderzoek is uitgevoerd tijdens het 
schooljaar 2016 – 2017. In totaal hebben 224 
leerlingen meegedaan aan het onderzoek, 
verdeeld over 37 klassen binnen 11 verschillende 
scholen. In Tabel 1 is een precieze verdeling te 
zien van alle deelnemende leerlingen. De 
leerlingen zijn verdeeld over twee groepen, 

 

Tabel 1. Overzicht 
van deelnemende 
leerlingen in het 
OV4U onderzoek. 

 

Samenvatting eindrapportage OV4U 
door Anke de Boer, Ivonne Douma, Hans Grietens en Alexander Minnaert 



BUSJE KOMT ZO!   2 

 

 

waarbij de experimentele groep de OV4U 
lessen heeft ontvangen en de controlegroep 
niet. Beide groepen hebben op twee 
momenten vragenlijsten ingevuld, namelijk 
voorafgaand (T1) en na afloop (T2) van de 
lessen OV4U. 

Resultaten 
Hieronder volgen de gevonden resultaten 
binnen het onderzoek over het effect van het 
lespakket OV4U op 1) de kennis over het ov, 
2) de zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid 
met betrekking tot het gebruiken van 
openbaar vervoer, 3) de invloed op het 
zelfbeeld en 4) de executieve vaardigheden 
(de mate waarin gedrag en emoties worden 
aangestuurd) en 5) de attitudes van ouders.  

1) Kennis over het ov 
Slechts een klein aantal leerlingen geeft aan 
les te hebben gekregen in ov-gebruik. Het 
kennisniveau over het ov van de leerlingen is 
dan ook matig, waarbij het kennisniveau van 
leerlingen binnen cluster 4 hoger ligt dan bij 
leerlingen binnen cluster 3. Uit het onderzoek 
blijkt dat leerlingen die de lessen OV4U 
hebben gevolgd vooruitgang laten zien op het 
gebied van kennis over het ov. In Figuur 1 is 
deze groei in kennis terug te zien, in 
verhouding tot het eerste meetmoment. De 
lessen OV4U dragen dus bij aan een groei in 
kennis over ov-gebruik onder alle leerlingen 
die de lessen hebben gevolgd. 

2) Zelfverzekerdheid en 
zelfredzaamheid 
Leerlingen schatten hun eigen kunnen en durf 
bijzonder positief in voorafgaand aan de 
OV4U lessen. Ze geven aan veel te durven. Zo 
geeft 75% van de leerlingen aan geen moeite 
te hebben om op de buschauffeur of op 
medereizigers af te stappen en om hulp te 
vragen. Het opzoeken van vertrektijden of het 
plannen van een route lijkt de leerlingen wel 
moeilijk. 30% van de leerlingen denkt dit niet 
zelfstandig te kunnen. Na afloop van de OV4U 
lessen blijven deze resultaten vrijwel gelijk, 
waarbij geen verschil is gevonden tussen 
leerlingen binnen cluster 3 en 4. Het lespakket 
OV4U lijkt dan ook niet bijgedragen te 
hebben aan het verder vergroten van de 
zelfredzaamheid van de leerlingen.  

3) Zelfbeeld 
Het zelfbeeld van leerlingen blijkt gemiddeld 
genomen neutraal tot positief te zijn, waarbij 
duidelijk wordt dat leerlingen binnen cluster 3 
zichzelf positiever beoordelen dan leerlingen 
binnen cluster 4. Met name op de schalen 
gedragshouding en gevoel van eigenwaarde 
beoordelen leerlingen binnen cluster 3 
zichzelf hoger. Leerlingen binnen cluster 4 
beoordelen zichzelf vooral de schaal 

gedragshouding minder positief. In 
Figuur 2 zijn de scores van de leerlingen per 
schaal op het eerste meetmoment afgebeeld. 
Na afloop van de OV4U lessen is er minder 
spreiding te zien in de beoordeling van 
leerlingen per schaal. Er zijn echter geen grote 
veranderingen in scores te zien. De lessen 
OV4U lijken binnen deze korte termijn dan 
ook geen invloed te hebben gehad op het 
zelfbeeld van de leerlingen. 

4) Executieve vaardigheden 
Aan ouders is gevraagd een beoordeling te 
geven van het executief functioneren van hun 
kind. Hieruit komen gemiddelde scores naar 
voren, waarbij leerlingen binnen cluster 3 op 
alle onderdelen van de vragenlijst aanzienlijk 
lager worden beoordeeld dan leerlingen 
binnen cluster 4. Ouders rapporteren geen 
verschillen in executieve vaardigheden na 
afloop van de OV4U lessen.  
Bij de leerlingen zelf is ook onderzoek gedaan 
naar de executieve vaardigheden. Na afloop 
van de lessen OV4U blijkt dat leerlingen 
binnen cluster 4 hogere scores laten zien in 
het zelfstandig uitvoeren van taken en 
probleemoplossend vermogen 

(metacognitie-index).  De 
lessen OV4U hebben dus enigszins 
bijgedragen aan deze groei bij leerlingen 
binnen cluster 4. 

5) Attitude van ouders 
Ouders hebben voorafgaand aan de lessen 
OV4U aangegeven een redelijk positieve 
attitude te hebben ten aanzien van ov-
gebruik. 94% van alle ouders vindt het 
belangrijk dat hun kind leert om met het ov te 
reizen. Ouders zijn ook bezorgd over de 
veiligheid van hun kind tijdens het reizen 
(80%) en maken zich vooral zorgen over hoe 
andere mensen hun kind zullen behandelen 
(85%). De attitude van ouders blijkt nog 
positiever te zijn geworden ten aanzien van 
ov-gebruik nadat hun kind de OV4U lessen 
heeft gevolgd. Hierbij geven ouders van 
leerlingen binnen cluster 4 aan positievere 
gedragsintenties te hebben tegenover het ov 
(-gebruik) dan ouders van leerlingen binnen 
cluster 3, door bijvoorbeeld actief hun kind 
aan te moedigen het ov te gebruiken of 
samen met hun kind te oefenen.  

Figuur 1. Toename in 
kennis over het ov voor 
de controlegroep en de 
experimentele groep na 
de lessen OV4U, 
gecorrigeerd voor de 
scores op het eerste 
meetmoment. 

Figuur 2. Scores op de 
verschillende schalen van het 
zelfbeeld op meetmoment 1 
(T1) van leerlingen binnen 
cluster 3 en 4. 
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Evaluatie van de lessen 
Met leerkrachten en leerlingen is het 
lespakket OV4U geëvalueerd. In Tabel 2 is de 
beoordeling terug te vinden van leerlingen en 
leerkrachten op diverse aspecten van het 
lespakket, zoals moeilijkheidsniveau van de 
werkbladen, de mate waarin de stof als 
interessant en leuk werd ervaren en het 
rapportcijfer wat wordt toegekend aan het 
lespakket OV4U. De rapportcijfers van de 
leerlingen vormen uitersten, waarbij 
voornamelijk veel hoge cijfers zijn gegeven (7 
en hoger), maar daarnaast ook een aantal 
zeer lage cijfers. Er bestaat veel consensus 
tussen de leerlingen en leerkrachten, met 
daarbij de grootste uitzondering in de 
beoordeling van het moeilijkheidsniveau.  

 
Leerkrachten vinden de lessen ‘redelijk’ 
aansluiten bij hun doelgroep, maar vinden de 
stof soms te moeilijk voor hun leerlingen. De 
leerkrachten waarderen de mogelijkheid tot 
niveaudifferentiatie, al zou deze verder 
mogen worden uitgebreid. Leerkrachten 
beschouwen daarnaast de lessen OV4U als 
een goede aanvulling op het curriculum, 
vooral voor leerlingen binnen cluster 3. Voor 
alle leerlingen geldt, meer praktijklessen zijn 
nodig om de stof te laten beklijven. Op 
individueel niveau hebben de lessen OV4U bij 
een aantal leerlingen een wijziging teweeg 
gebracht in de manier waarop zij naar school 
reizen. 

 

 

Het OV4U onderzoek is mede mogelijk 
gemaakt door de samenwerking met de 
volgende partners:  

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE 

Wilt u meer informatie over het OV4U 
onderzoek? Of heeft u vragen of 
suggesties naar aanleiding van het 
onderzoek? Neem dan contact op met 
onderzoeker Ivonne Douma.  

050 – 363 4645 

   f.m.douma@rug.nl 

BEDANKT 

Zonder de medewerking van alle 
deelnemende scholen, leerkrachten en 
bovenal van alle leerlingen zou het OV4U 
onderzoek niet mogelijk zijn geweest. 
Daarom willen we alle betrokkenen bij 
het OV4U onderzoek heel hartelijk 
danken voor hun enthousiasme, 
betrokkenheid en inzet. 

Vervoersmaatschappij Arriva 

Samenwerkingspartners 

Tabel 2. Evaluatie van het lespakket OV4U door leerlingen en leerkrachten. 

Uitgeverij Mobycon 

 

Stichting Kinderpostzegels Nederland 

Provincie Groningen 


