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Geacht College, 
 
 

De GAB is geschrokken van de problemen die zijn ontstaan in het leerlingenvervoer. 

 

In oktober 2007 heeft de GAB advies uitgebracht over de wijzigingen in de verordening 

Leerlingenvervoer. Hierin heeft de GAB u gewezen op de (mogelijke) gevolgen waar de toepassing 

van strengere criteria toe kunnen leiden. Het blijkt nu dat de problemen die de GAB voorspeld heeft, 

bewaarheid zijn. 

  

Ten aanzien van de beoordeling van aanvragen hebben wij (bijvoorbeeld) aangegeven dat voor een  

aanvraag van een vervoersvergoeding vaak medische en sociale factoren een rol spelen en wij 

hebben u geadviseerd om de huidige Adviescommissie uit te breiden met een deskundige van de 

GGD, zodat er multidisciplinair naar een aanvraag gekeken wordt.  

Ook de scholen hebben verzocht om samen met de GGD naar de beoordelingscriteria te kijken. 

 

Het blijkt nu dat de GGD een inhoudelijk overleg met de scholen afwijst en bij de indicatie uitsluitend 

medische factoren (d.w.z. fysieke beperkingen) mee laat wegen, in plaats van de specifieke cognitieve 

en mentale problematiek van de leerling in de sociale context te bekijken.  

Het gevolg is dat er schrijnende situaties zijn ontstaan van leerlingen die, zelfs met begeleiding, niet in 

staat zijn aan het verkeer deel te nemen of met het openbaar vervoer te reizen, maar van wie het 

reizen met het aangepast vervoer toch door de GGD werd afgewezen. 

De GAB vindt het evenals de scholen onbegrijpelijk dat de beperkingen van deze kinderen en de 

sociale problematiek van hun gezinnen niet worden meegewogen in de beoordeling,  

 

Het spoedoverleg met de gemeente en GGD dat onlangs op initiatief van de scholen cq. ouders heeft 

plaatsgevonden, heeft tot nu weinig opgeleverd. Ondanks toezeggingen dat procedures versneld 

zouden worden en voor schrijnende gevallen snel een oplossing zou komen, zijn er nog steeds 

leerlingen die thuis zitten omdat hun vervoer niet geregeld is. 

 

In zijn advies heeft de GAB ook nadrukkelijk gesteld dat het afwentelen van het vervoersprobleem op 

de ouders, in die zin dat zij moeten zorgen dat hun kind op school komt, een onevenredig zware 

belasting voor hen betekent en dat de vergoeding van de vervoerskosten van de begeleider geen 

afdoende oplossing is. Deze ouders moeten door de situatie van hun kind uitwijken naar een school 

voor speciaal- of basisonderwijs die meestal verder weg ligt. Vooral ouders met nog andere jonge 
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schoolgaande kinderen worden door uw beleid gedupeerd. Zij ondervinden knelpunten bij het halen en 

brengen van hun kinderen doordat er verschillende scholen bezocht worden, iets wat ouders met 

gezonde kinderen niet hebben. 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 verzoekt het College dringend zijn beleid te herzien en het mogelijk te maken dat iedere 

aanvraag in zijn totaliteit wordt beoordeeld, waarbij nadrukkelijk ook sociale (gezins)factoren worden 

meegewogen, zodat ouders, c.q. leerlingen die het echt nodig hebben, gebruik kunnen maken van het 

aangepast vervoer. 

 

 

Wij verwachten spoedig een antwoord van u te krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

 
 

 

 

Mr. J.C. van Ingen, 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


