
Reizen en betalen in 
het openbaar vervoer



Wat ga ik vertellen?

Reizen en betalen met de OV-chipkaart.

Reizen en betalen in de toekomst.
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Reizen en betalen in het openbaar vervoer 

• In Nederland heb je de OV-chipkaart.

• De OV-chipkaart is een pas voor het openbaar vervoer. 

• Met de OV-chipkaart kun je reizen in heel Nederland en zelfs 

over de grens naar Aken in Duitsland. 

• Je kunt de OV-chipkaart gebruiken voor de bus, trein, tram, 

metro, boot en OV-fiets.

• Op de pas staat altijd dit logo. Meestal is het logo roze en soms 

ook zwart of wit.
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Vragen aan de klas

- Wie heeft een OV-chipkaart thuis?

- Wie heeft er wel eens gereisd met 

een OV-chipkaart?
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Verschillende OV-chipkaarten

Er zijn twee soorten OV-chipkaarten:

De persoonlijke kaart. 

• Hierop staan jouw foto en naam. 

• Je kan deze kaart alleen zelf gebruiken.

De anonieme kaart.

• Hierop staan geen pasfoto en geen 

naam. 

• Deze kaart kan door verschillende 

mensen worden gebruikt, maar niet 

tijdens dezelfde reis.
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Hoe werkt de OV-chipkaart?

Inchecken:

• Aan het begin van je reis houd je de OV-chipkaart 

tegen het scherm van een poortje of een kaartlezer.

• Het poortje opent of geeft de kaartlezer een 

toegangssignaal. 

• Ook brandt er een groen lampje. 
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Uitchecken:

• Aan het eind van de reis houd je je OV-chipkaart 

weer bij een poortje of een kaartlezer om uit te 

checken. 

• Op de display staat wat de reis heeft gekost en 

hoeveel geld je nog op de kaart hebt.
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Verschillende vervoersmiddelen

Niet iedereen reist op dezelfde manier. Hieronder zie je Daan, Eva en Mike.
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Daan reist elke dag 

met de trein en de fiets.
Eva reist met de bus. Mike reist met de 

taxi en de tram.

Ze gebruiken andere 

vervoersmiddelen. 

Maar ze hebben 

wel allemaal dezelfde wens…
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Gemakkelijk reizen en betalen
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… Mike, Daan en Eva willen graag bij alle 

vervoersmiddelen op een gemakkelijke manier betalen.
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Verschillende manieren
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Ze fantaseren over de toekomst:

Zou het niet mooi zijn als je in de 

toekomst kan inchecken en betalen met:

- een OV-reispas;

- een bankkaart;

- een mobiel;

- een barcode.

Cool, dan kan je zelf kiezen!
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Vragen aan de klas

Hoe wil jij inchecken 

in de toekomst?
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Samen aan de slag

• Alle openbaar vervoersbedrijven 

vinden dat ook een goed idee en 

gaan samen aan de slag! 

• Het bedrijf Translink maakt het 

systeem.
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Best ingewikkeld

• Een nieuw systeem is een 

precies werkje.

• Daarom maken we het in stukjes 

en testen we of elk stukje werkt. 

• We hebben bijvoorbeeld al 

getest of je kan inchecken met 

je bankkaart.

• Als alle stukjes werken, dan 

gaat het ‘live’.

• Iedere reiziger kan er dan 

gebruik van maken!

• Daar wordt nu hard aan 

gewerkt.
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Hebben jullie 
nog vragen?


