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Advies 118 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over de verordening Leerlingenvervoer  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Het College heeft de GAB gevraagd advies uit te brengen over de verordening Leerlingenvervoer 

gemeente Gouda.  

 

In dit advies zullen wij de voorgestelde wijzigingen in de verordening van advies voorzien, maar ook 

zullen wij aandacht besteden aan de uitvoering van het leerlingenvervoer. Wij achten dit nodig omdat 

er veel onvrede bestaat over het leerlingenvervoer. 

 

Het leerlingenvervoer staat de laatste tijd negatief in de belangstelling. Er zijn vooral veel klachten over 

de kwaliteit van het leerlingenvervoer. 

De GAB heeft bij scholen en organisaties uit Gouda die te maken hebben met leerlingen die gebruik 

maken van het leerlingenvervoer navraag gedaan over de tevredenheid met het leerlingenvervoer.  

Uit deze informatie blijkt dat men niet tevreden is met het leerlingenvervoer. Het is de GAB niet 

duidelijk in hoeverre de gemeente in deze verordening rekening heeft gehouden met bestaande 

klachten over het leerlingenvervoer. 

 

In dit advies zullen wij een reactie geven op de voorgestelde wijzigingen in de verordening 

leerlingenvervoer. Tevens zullen wij de belangrijkste knelpunten in de uitvoering van het 

leerlingenvervoer noemen, en een aantal aanbevelingen doen om de kwaliteit te verbeteren. 

 

 

 
2.    Reactie op de wijzigingen in de verordening 

 

Besluit A: Strikter hanteren bestaande bepalingen uit de huidige verordening leerlingenvervoer 

 

2. Bij aanvragen zonodig medisch advies in te winnen om te kunnen beoordelen wat de minimale 

benodigde vervoersvoorziening inhoudt. 

De GAB vraagt zich af of de kosten van een medisch advies van de GGD opwegen tegen de 

verwachte besparing van 25 leerlingen die op grond van het medische advies met ingang van het 

nieuwe schooljaar hun vergoeding voor aangepast vervoer verliezen.  

Worden leerlingen jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar opnieuw geïndiceerd? Hoe en 

wanneer worden de desbetreffende ouders hierover geïnformeerd? Waarom wordt voor deze groep 

leerlingen geen overgangsregeling getroffen? 

Er spelen bij de aanvraag van een vervoersvergoeding vaak verschillende factoren (zowel medische 

als sociale) een rol. De GAB adviseert de huidige Adviescommissie uit te breiden met een deskundige 

van de GGD, zodat er multidisciplinair naar een aanvraag gekeken wordt.  
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Besluit B: de verordening leerlingenvervoer met ingang van 1 maart 2008 te wijzigen op de 

onderstaande punten, waarmee de verordening zijn uitwerking krijgt bij de aanvragen ( en 

beschikkingen) leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2008 / 2009: 

 

3. Het ophogen van de geografische afstand van 3 naar 6 kilometer tussen huis en school alvorens 

men in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding. 

Het ophogen van de kilometergrens van 3 naar 6 kilometer vindt de GAB niet acceptabel voor ouders 

van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking die door de situatie van hun kind, uit 

moeten wijken naar een school voor speciaal- of basisonderwijs. De wijziging dupeert vooral die 

ouders met nog andere jonge schoolgaande kinderen in het gezin. Zij ondervinden knelpunten met het 

halen en brengen van hun kinderen doordat er verschillende scholen bezocht worden. Ook levert dit 

voor ouders een probleem op door de maatschappelijke tendens dat beide ouders werken en ook in 

geval van alleenstaande ouders het beleid erop gericht is dat deze ouder werk zoekt. Gelet op de in 

het algemeen grotere reisafstand wanneer sprake is van leerlingenvervoer, wordt het voor die ouders 

vaak moeilijk zelf hun kind naar school te begeleiden.  Daarbij komt dat het verzorgen van begeleiding 

een onevenredig hoge belasting betekent voor deze ouders, die toch al zwaar belast zijn vanwege het 

feit dat hun kind een beperking heeft. 

De GAB adviseert daarom voor deze groep de norm van 3 kilometer te handhaven. Daarbij attendeert 

de GAB de gemeente op de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Hilversum waar een 

kilometergrens van 2 kilometer gesteld wordt voor leerlingen van het speciaal onderwijs ( zie artikel 15, 

lid 1 ). 

 

6. Verhoging van de leeftijdgrens voor zelfstandig reizen van 9 naar 10 jaar in het basisonderwijs en de 

speciale scholen voor basisonderwijs en van 9 naar 13 in het speciaal onderwijs ( voor zover het 

vervoer naar locaties buiten Gouda betreft) 

De GAB is positief over de verhoging van de leeftijdgrens, zeker voor de leerlingen van het speciaal 

onderwijs, van 9 naar 13 jaar.  Met betrekking tot de overige leerlingen sluit de GAB zich aan bij het 

standpunt van Veilig Verkeer Nederland, dat kinderen vanaf een leeftijd van 12 jaar zich verantwoord, 

zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer. Verder hangt het zelfstandig kunnen reizen van een 

kind met het Openbaar Vervoer van verschillende factoren af; zoals de verkeerssituatie ter plekke, 

gecombineerd met kindfactoren ( kalenderleeftijd van een kind in relatie tot de 

ontwikkelingsachterstand) 

De GAB adviseert om in de uitvoeringspraktijk hier rekening mee te houden. 

 

7. Het opnemen van een verantwoordingsplicht door de ouders bij gebruikmaking van het openbaar 

vervoer. 

Door middel van de indicatiestelling en het toekenningbesluit van de gemeente is het recht op 

vergoeding van vervoerskosten aangetoond. De verantwoordingsplicht leidt tot onnodige bureaucratie.  

De GAB adviseert dit punt niet op te nemen in de verordening. 

 

8. De mogelijkheid toevoegen dat ook leerlingen met een tijdelijke handicap vervoerd kunnen worden ( 

en niet uitsluitend kinderen met een structurele handicap) 

De GAB ondersteunt deze toevoeging van harte. 

 

9: de toevoeging dat leerlingenvervoer uitsluitend bedoeld is voor schoolbezoek om te voorkomen dat 

kosten die in het verleden door de AWBZ werden vergoed en nu niet meer worden afgewenteld op de 

gemeente. 

De GAB adviseert dringend deze toevoeging weg te laten. De GAB vindt het belangrijk dat kinderen 

die( tijdelijk) specifieke medische zorg nodig hebben voldoende onderwijs kunnen genieten. Om dit te 

realiseren zal er soms (tijdelijk) uitgeweken moeten worden naar een verderaf gelegen school die dicht 

bij het revalidatiecentrum staat. Deze mogelijkheid moet het kind niet ontnomen worden. Met 

betrekking tot het punt van de naschoolse opvang zou de gemeente deze mogelijkheid eens moeten 

peilen bij ouders. Het vervoer naar BSO kan wellicht goedkoper zijn dan het vervoer naar huis, immers 

de ouders dienen zelf hun kind uit de BSO op te halen.  



Advies 118 GAB Pagina 4 van 6 

De huidige regeling van leerlingenvervoer voorziet niet in financiering van het vervoer van school naar 

geïndiceerde kort-verblijf-opvang elders, bijvoorbeeld in geval van logeren. Veel leerlingen met 

beperkingen maken gebruik van dergelijke kort-verblijf-opvang om hun ouders te ontlasten. Deze 

leerlingen gaan veelal naar de school waar ze ook naar toe gaan als zij thuis zijn en die school is 

vanuit het tijdelijke adres lang niet altijd de dichtstbijzijnde, toegankelijke school. Voor het vervoer van 

de kort-verblijf-opvang naar school is ook geen alternatieve vergoeding geregeld.  

De GAB is van mening dat kinderen die recht hebben op leerlingenvervoer tussen hun huisadres en de 

school, dit recht ook zouden moet hebben voor vervoer van hun (geïndiceerde) logeeropvang, 

weekendopvang, vakantieopvang, crisisopvang. Teveel leerlingen vallen nu tussen wal en schip omdat 

zij met diverse vervoersregelingen te maken hebben (vanuit gemeenten én vanuit de zorg). 

In 2006 heeft het ministerie besloten om 15 miljoen euro extra voor het leerlingenvervoer beschikbaar 

te stellen ter compensatie van de kosten van het leerlingenvervoer vanuit 'logeerhuizen'.  

Nu de gemeente van plan is om te bezuinigen op het leerlingenvervoer wil de GAB de gemeente 

wijzen op deze extra middelen en graag weten waaraan deze zijn of worden besteed.  

 

 

 

3.    Knelpunten en aanbevelingen in de uitvoering van het leerlingenvervoer 

 

De vervoerscommissie van de school voor speciaal onderwijs De Ark in Gouda heeft enige tijd geleden 

een enquête uitgevoerd onder leerlingen en ouders van deze school over het leerlingenvervoer. 

Hiervoor is de Kwaliteitsmeter leerlingenvervoer gebruikt.  De kwaliteitsmeter is een instrument om de 

(on)tevredenheid van ouders van leerlingen en van scholen over het leerlingenvervoer te meten. Op dit 

onderzoek is een respons gekomen van 70 %, wat laat zien dat de nood groot is en er veel mis gaat in 

het leerlingenvervoer. 

 

Het belangrijkste knelpunten waren:  

▪ de lange reistijd voor de kinderen; 

▪ kinderen worden niet opgehaald;  

▪ de situatie in het busje is niet veilig;  

▪ onzorgvuldigheid in de bejegening van chauffeurs;  

▪ chauffeurs zonder vereiste papieren;  

▪ chauffeur en/of leerlingen zonder gordels; 

▪ veel wisseling van chauffeurs; 

▪ het ontbreken van begeleiding in het vervoer, bijv. voor kinderen met epilepsie; 

▪ onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid in het vervoer. 

 

De vervoerscommissie van de school De Ark heeft de uitslag van het onderzoek aangeboden aan de 

gemeente, dus de GAB neemt aan dat de resultaten van het onderzoek bij de gemeente bekend zijn. 

Nu de verordening voor het leerlingenvervoer door het College aangepast wordt, denkt de GAB dat dit 

een uitgelezen kans is om een aantal dringende knelpunten op te lossen.  

 

De GAB zou graag willen weten wat de gemeente met de klachten van de ouders en leerlingen heeft 

gedaan. Is dit meegenomen in het nieuw afgesloten contract met de vervoerder? In hoeverre heeft de 

gemeente in de verordening leerlingenvervoer rekening gehouden met deze klachten?  Heeft de 

gemeente overleg gehad met ouders van kinderen die vervoerd worden over de voorgestelde 

wijzigingen in de verordening? 

 

 

Aanbevelingen 

 

De gemeente heeft een goedkoper contract met de vervoerder kunnen afsluiten. De GAB vraagt zich 

af of dit niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het vervoer. Veel vervoerders bieden zich voor een 

lage prijs aan, maar blijken vervolgens niet aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. 
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Om dit te voorkomen acht de GAB het van belang dat in het contract kwaliteitseisen zijn opgenomen, 

zoals op tijd komen, reistijden, begeleiding in het vervoer, chauffeurseisen e.d., en dat er 

boeteclausules zijn opgenomen indien de vervoerder niet aan zijn contractuele verplichtingen kan 

voldoen. De GAB adviseert de gemeente om de naleving van deze kwaliteitseisen ook daadwerkelijk 

te controleren en de kwaliteit van het leerlingenvervoer te bewaken.  

De GAB adviseert de gemeente om bij de volgende aanbestedingsprocedure de mogelijkheid te 

onderzoeken om meerdere vervoerders te contracteren. Ouders hebben dan meer invloed op de 

kwaliteit van het vervoer doordat ze kunnen kiezen voor een andere vervoerder als er klachten zijn 

over de kwaliteit. Concurrentie leidt dan tot verhoging van de kwaliteit 

 

De GAB vindt het belangrijk dat kinderen met een handicap op een veilige en verantwoorde manier 

vervoerd worden.  

Er valt een sterke toename van leerlingen met een bepaalde gedragsproblematiek te signaleren.  Door 

de toename van de gedragsproblematiek is het goed voorstelbaar dat bepaalde groepen leerlingen 

niet zonder begeleiding vervoerd kunnen worden. De noodzaak tot begeleiding wordt ook nog versterkt 

door de keuze van de gemeente om wegens logistieke en financiële redenen leerlingen met 

verschillende handicaps dan wel stoornissen bij elkaar in een busje te vervoeren. Ook vormen  

leerlingen met een bepaalde gedragsproblematiek een zware belasting voor leerlingen met 

andersoortige handicaps.  

Indien in dergelijke situaties begeleiding ontbreekt, kan dit tot zeer onwenselijke situaties leiden.  

Dergelijke situaties acht de GAB hoogst ongewenst. De GAB adviseert de gemeente vervoer aan te 

bieden dat passend is voor de leerling en verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de 

leerlingen, chauffeurs en het verkeer. 

Ook acht de GAB het noodzakelijk dat, indien de situatie daarom vraagt, begeleiding wegens 

gedragsproblematiek wordt aangeboden, evenzeer als de door de VNG in ad 2 

aan de orde gestelde zorgbegeleiding. 

De GAB adviseert de gemeente dan ook al naar gelang de noodzaak het gecombineerde vervoer te 

splitsen naar gelang de soort handicap en waar nodig voor begeleiding te zorgen. 

 

De reistijden in het leerlingenvervoer zijn voor sommige kinderen erg lang. Ouders willen voor hun 

kinderen een zo kort mogelijke reisduur. Soms is een kind door ziekte of functiebeperking niet in staat 

om lang te reizen. Het reizen zelf is voor sommige leerlingen erg vermoeiend. Dit heeft gevolgen voor 

het leerproces op school. Bovendien zullen kinderen vroeger dan andere kinderen van huis gaan en 

ook later thuiskomen. Er is bijna geen tijd om te spelen met andere kinderen in de eigen 

woonomgeving of om bijvoorbeeld op een club te gaan. Vooral voor erg jonge kinderen is een korte 

reistijd noodzakelijk  

In de verordening staat nu dat de heen- of terugreis anderhalf uur mag duren. De GAB adviseert de 

gemeente de verordening op dit punt te wijzigen en op te nemen dat de enkele reistijd niet meer 

bedraagt dan 45 minuten, tenzij dit door de zeer lange afstand niet anders kan. Als de reistijd van 45 

minuten regelmatig wordt overschreden, adviseert de GAB de gemeente om maatregelen te treffen om 

de reistijd korter te maken.  

 

Om de communicatie te verbeteren adviseert de GAB de gemeente om een gemeentelijke klachtenlijn 

in te stellen zowel voor het vervoersbedrijf, de scholen en de ouders. 

 

De GAB adviseert de gemeente zorgvuldig om te gaan met de vrije schoolkeuze van ouders, en deze 

niet te beperken omwille van kostenbesparing. 

De dichtstbijzijnde school hoeft niet altijd de meest geschikte school te zijn voor bepaalde leerlingen. 

Wanneer de ouders kunnen onderbouwen dat een verder gelegen school het beste aansluit bij de 

handicap en het intelligentieniveau van hun kind, is de GAB van mening dat de gemeente het 

(aangepast) vervoer naar deze school dient te vergoeden. 
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4.     Conclusie 
 

 

Van het leerlingenvervoer maakt een kwetsbare groep kinderen gebruik. Hun ouders zijn zwaar belast 

met de verzorging en opvoeding. Het is dus van groot belang dat het leerlingenvervoer kwalitatief goed 

georganiseerd en vooral ook passend is.  

In de afgelopen jaren is een duidelijke verslechtering merkbaar op dit vervoer doordat gemeenten 

hierop bezuinigen. Ook de gemeente Gouda wil nu de verordening aanpassen omwille van 

bezuinigingen.  

 

De GAB heeft in dit advies een aantal aanbevelingen gedaan. Samengevat komen deze op het 

volgende neer: 

- maak bij de wijziging van de verordening niet louter financiële afwegingen, maar laat de 

kwaliteit van het vervoer én participatiemogelijkheden van kinderen minstens even zwaar 

meetellen; 

- pas het begrip ‘passend vervoer’ niet alleen toe op de leerling die het betreft, maar laat in de 

toepassing ook de gezinssituatie meewegen; 

- neem waarborgen voor de hantering van kwaliteitseisen opnemen bij het contracteren van  

 vervoersbedrijven; 

- benut de kans om (ook andere) bestaande knelpunten in de huidige regeling op te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gouda, december 2007. 


