
REISGIDS



1. Ga voorbereid op reis
 
2. Plan jouw reis
 
3. Ga op reis
 
4.  Wat moet je doen als je niet 

meer weet hoe de reis gaat?
 
5.  Wat moet je doen als de  

reis anders gaat?
 
6. Mijn reisgids 
 • Dit is wat je van mij moet weten 

 • Handige reistips 

 • Afspraken 

 • Dagboek 

Inhoudsopgave
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Ga voorbereid op reis

1

Laad je telefoon op. Neem een powerbank  
(extra batterij) en een laadsnoertje mee.

Geen internet meer op je telefoon? Koop
een internetbundel voordat je vertrekt.

 

Neem oortjes of een koptelefoon mee. Laad 
draadloze oortjes vooraf op als dat nodig is.

Zorg dat er voldoende geld op je OV-kaart  
staat.



Plan jouw reis
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Ga naar de reisapp.

Bij VAN gebruik je HUIDIGE LOCATIE, dat is de plek 
waar je bent. Of typ het adres in van waar je bent.

Bij NAAR typ je in waar je naartoe wilt reizen.

Bij VERTREK gebruik je NU als je meteen wilt  
vertrekken.

Weet je hoe laat je wilt vertekken?  
Vul dit in bij VERTREK.

Weet je hoe laat je moet aankomen?  
Vul dit in bij AANKOMST.

Plan jouw reis en kies een reisoptie uit.  
Maak een screenshot.



Ga op reis
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Op de borden wordt de eindhalte van de bus, 
tram of trein aangegeven. Kijk op jouw screen-
shot waar jouw tram, bus of trein naartoe gaat. 
Ga bij die halte of dat perron staan.

Stap in en check in.

Let goed op waar je over moet stappen.

Check uit en stap uit.

Kijk op jouw screenshot waar de volgende tram, 
bus of trein naartoe gaat. Ga bij die halte of dat 
perron staan.

Check in en stap in. Let goed op waar je  
uit moet stappen.

Stap uit en check uit. Loop waar je naartoe wilt.



Wat moet je doen als je niet  
meer weet hoe de reis gaat?
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Raak niet in paniek. Focus op een oplossing.

Kijk op jouw screenshot voor waar je moet
overstappen, wat de eindhalte van jouw reis
is en voor de tijden.

Kijk op de informatieborden in de bus,  
tram of trein.

Bel iemand om hulp te vragen.



Wat moet je doen als
de reis anders gaat?
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Raak niet in paniek. Focus op een oplossing.

Loop naar de informatiebalie. Vraag naar
de route van jouw reis. Of laat de screenshot
zien en vraag of deze route klopt.

Loop naar de OV-medewerker. Vraag naar  
de route van jouw reis. Of laat de screenshot
zien en vraag of deze route klopt.

Kijk op de informatieborden op de halte of
op het perron.

Plan jouw reis opnieuw via de app.

Bel iemand om hulp te vragen. 



Mijn reisgids

6

Persoonlijke gegevens  
Gegevens deelnemer 

Naam : 

Adres : 

Plaats : 

Telefoonnummer :

E-mailadres : 

Gegevens contactpersoon

Naam : 

Telefoonnummer  : 

 
 
Naam : 

Telefoonnummer  :



Dit is wat je van mij  
moet weten
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Handige reistips
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Hieronder kun je opschrijven welke afspraken  
je maakt met jouw OV-coach.

Afspraken
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Naam OV-coach : 

Telefoonnummer  : 



Hieronder kun je per keer opschrijven wat je  
geoefend hebt. Wat ging goed en wat ging 
minder goed?

Dagboek

Datum:
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Datum:

Dagboek
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Datum:

Dagboek
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Datum:

Dagboek
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Datum:

Dagboek

6



Datum:

Dagboek
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  ov-coach@mee-az.nl
  020 3084 500 (gratis)
  www.ov-coach.nl 

       OV-coach 
       ovcoach
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