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Samenvatting 

Door de wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs is het nodig een nieuwe 

verordening leerlingenvervoer vast te stellen. De werkgroep verordening leerlingenvervoer, 

bestaande uit ambtelijke vertegenwoordiging uit de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en in 

beperkte mate Den Helder, heeft de modelverordening van de VNG als uitgangspunt genomen, 

maar op diverse punten aangepast. U wordt geadviseerd  de verordening vast te stellen. 

 

Voorgesteld besluit 

 

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2015 vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen 

Het budget leerlingenvervoer betreft een zogenoemd ‘open einde budget’. Voor de uitvoering is 

in de begroting een bedrag van € 501.691,- opgenomen.  

De financiële gevolgen per voorgesteld besluit zijn: 

1.  de voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen 

2. het continueren van de vervoersvergoeding zorgt ervoor dat de huidige openbaar 

vervoers- en fietsvergoedingen blijven. De kosten hiervoor bedragen ca. € 7.500,-. 

Daarnaast is een groep leerlingen een aangepast vervoersvoorziening toegewezen op 

basis van het feit dat de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en deze 

met 50% of meer gereduceerd kan worden met het aangepast vervoer. De omvang van 

deze groep en de bijbehorende kosten is nu niet in beeld te brengen.  

 De kosten voor deelname aan een leertraject worden geschat op € 1.000,-. 

Raadsvoorstel 



 

 

3.  grofweg is te zeggen dat aangepast vervoer drie maal zo duur is als openbaar vervoer.   

Openbaar vervoer voor een volwassene is duurder dan voor een kind. Wanneer 

openbaar vervoer met begeleiding wordt toegekend zijn de kosten dus iets minder dan 

1/3 lager dan de kosten voor het aangepast vervoer.  

4.  in persoonlijke gesprekken met de ouders zullen alle opties besproken moeten worden, 

ook de inzet van eigen vervoer. In sommige gevallen (omvang momenteel onbekend) 

zullen kinderen die nu in het taxivervoer zitten in de toekomst met eigen vervoer door 

ouders naar school gebracht kunnen worden. Dit levert dan een besparing op; het is 

echter niet mogelijk om hiervan een betrouwbare inschatting te maken.  

 

Aanleiding 

Aanleiding zijn de wetswijzigingen die in het kader van de wet Passend Onderwijs noodzakelijk zijn. 

Deze wetswijzigingen noodzaken tot het aanpassen van de gemeentelijke verordening 

leerlingenvervoer. De werkgroep heeft de modelverordening van de VNG als uitgangspunt genomen, 

maar op diverse punten aangepast. U wordt voorgesteld deze gewijzigde verordening vast te stellen 

om daarmee optimale ruimte te creëren voor het bieden van maatwerk en een betere aansluiting 

mogelijk te maken bij de gemeentelijke visie en de (gewenste) uitvoeringspraktijk. 

 

De verordening is opgesteld door de werkgroep Verordening Leerlingenvervoer, bestaande uit de 

beleidsmedewerkers leerlingenvervoer van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen, een juridisch 

adviseur van de gemeente Schagen en de consulenten leerlingenvervoer van de gemeenten Den 

Helder en Schagen. Deze 3 gemeenten werken al jaren samen op het terrein van leerlingenvervoer 

door gezamenlijke aanbesteding en contractering van een vervoerder.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het recht op leerlingenvervoer is vastgelegd in 3 onderwijswetten:  

- de Wet op primair onderwijs (Wpo)  

- de Wet op expertisecentra (Wec) 

- de Wet op voortgezet onderwijs (Wvo).  

De VNG vertaalt de minimale wettelijke kaders vanuit deze onderwijswetgeving in een 

modelverordening leerlingenvervoer. Gemeenten dienen een gemeentelijke verordening vast te 

stellen waarbij het slechts mogelijk is af te wijken van de bepalingen uit de modelverordening 

wanneer dit ten gunste is van de leerlingen en hun ouders.  

 

De regeling leerlingenvervoer is bedoeld om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen. 

Kinderen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte en/of levensovertuiging. 

Dit onderwijs wordt niet altijd in de directe nabijheid aangeboden.  

De gemeente heeft de taak om een passende vervoersvoorziening aan te bieden.  
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U wordt geadviseerd een verordening vast te stellen die op onderdelen afwijkt van de 

modelverordening. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de visie van onze gemeente, de lokale 

omstandigheden en de uitvoeringspraktijk. Bovendien is rekening gehouden met de toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Ondanks het feit dat het leerlingenvervoer 

een claimgerichte regeling is, waarbij de onderwijswetgeving de wettelijke rechten bepaalt en de 

modelverordening een vertaling van de minimumvariant daarvan is, wordt u voorgesteld om op 

onderdelen af te wijken van het model van de VNG. Omdat afwijkingen slechts zijn toegestaan als zij 

ten gunste van de ouders en de leerlingen zijn gemaakt, is het niet mogelijk gebleken om alle 

gewenste aanpassingen in de verordening te verwerken. 

Desondanks is geprobeerd meer beleidsvrijheid te creëren en meer maatwerk mogelijk te maken.  

 

De verordening zoals die is opgesteld door de werkgroep wijkt op diverse punten af van de 

modelverordening. Een overzicht van de tekstuele veranderingen is opgenomen in de bijlage (1).  

 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen als gevolg van de gewijzigde wetgeving zijn:  

 Gemeenten hebben de mogelijkheid om VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) leerlingen die 

zelfstandig met het openbaar vervoer of de fiets kunnen reizen uit te sluiten van een 

vervoersvoorziening; 

 Gemeenten houden rekening met ‘de van ouders redelijkerwijze te vergen inzet’; 

 Leerlingen naar het Speciaal Onderwijs kunnen aanspraak maken op een 

vervoersvergoeding op basis van openbaar vervoer met begeleiding of fiets met begeleiding 

binnen de kilometergrens van 6 kilometer. 

 

De belangrijkste voorgestelde inhoudelijke wijzigingen zijn:  

1. Het handhaven van vervoersvoorzieningen voor VSO-leerlingen die zelfstandig kunnen reizen, 

maar dit gepaard laten gaan met investering in leertrajecten (keuze voor scenario 4, zie 

bijlage 2); 

2. Minder nadruk op de begeleidingsrol van ouders in het openbaar vervoer en meer op 

deelname aan leertrajecten ten behoeve van het aanleren van zelfstandig reizen; 

3. Mogelijkheid om eigen vervoer (kilometervergoeding voor de auto) toe te wijzen in plaats 

van slechts op aanvraag van de ouders toe te staan; 

4. Mogelijkheden scheppen tot het bieden van maatwerk door tekstuele wijzigingen en 

toevoegingen. 

5. Bevorderen werkbaarheid en aansluiten van de verordening bij de (gewenste) praktijk. 

 

 

2. Argumenten 

1. De voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de modelverordening, zoals omschreven in 

bijlage 1.  

Bijlage 1 bevat een overzicht van alle in de verordening aangebrachte wijzigingen ten opzichte van 

het model van de VNG. De wijzigingen hebben verschillende doelen, zoals het creëren van meer 

beleidsruimte ten behoeve van het bieden van maatwerk, een betere aansluiting van de verordening 
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aan de (gewenste) uitvoeringspraktijk en een verordening die overeenstemt met de gemeentelijke 

visie en ontwikkelingen in het sociaal domein.  

 

2. Het continueren van vervoersvergoeding voor VSO leerlingen die zelfstandig kunnen reizen 

maar dit gepaard laten gaan met investering in zelfstandigheidsbevordering en 

zelfredzaamheid in het openbaar vervoer (keuze voor scenario 4; bijlage 2) 

Vanaf 1 augustus 2014 zijn gemeenten niet langer verplicht leerlingen die zelfstandig met het 

openbaar vervoer of de fiets kunnen reizen een vervoersvergoeding naar het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) te verstrekken. Experts zijn kritisch tegenover deze nieuwe ontwikkeling.  

Zij verwachten dat het uitsluiten van deze groep op deze grondslag zal leiden tot kostenverhoging in 

plaats van een verlaging. Scholen en ouders zullen niet meer vrijwillig hun leerling respectievelijk kind 

een beweging van het taxivervoer naar het openbaar vervoer laten maken indien de gemeente 

deze kosten niet meer vergoedt. Veel van de leerlingen zullen dan in het veel duurdere aangepast 

vervoer blijven. 

Bovendien worden leerlingen naar het VSO middels deze wijziging gelijk gesteld met leerlingen naar 

het regulier Voortgezet Onderwijs terwijl er veel minder VSO scholen zijn. Dit betekent dat de 

reisafstanden en de bijbehorende kosten vele malen hoger zijn dan leerlingen van het regulier VO. 

Om tot een gedegen besluit te komen met betrekking tot het al dan niet voortzetten van de 

vervoersvoorziening aan VSO-leerlingen die zelfstandig kunnen reizen heeft de werkgroep 4 scenario’s 

uitgewerkt (zie bijlage 2).  

 

Advies: Het college stelt uw raad voor te kiezen voor scenario 4: het blijven verstrekken van een 

vervoersvoorziening aan deze groep in combinatie met een grote(re) inzet op het zelfstandig leren 

reizen met het openbaar vervoer. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om optimaal in te zetten 

op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen zonder dat deze een negatieve financiële 

consequentie voor de ouders heeft. De huidige kosten voor openbaar vervoer- en fietsvergoedingen 

bedragen ca. € 7.500,-. De kosten voor deelname aan een leertraject ca. € 1.000,-. Toch zal dit 

scenario voor de gemeente op de lange termijn waarschijnlijk een kostenverlaging opleveren 

doordat meer kinderen in het openbaar vervoer en op de fiets naar school gaan en niet met het 

aangepast vervoer, welke grofweg drie maal zo duur is. 

 

3. Minder nadruk op begeleidingsrol van ouders en meer op deelname aan leertrajecten ten 

behoeve van het leren zelfstandig reizen. 

De modelverordening kent een trapsgewijs toewijzingsmodel. 

- Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 

- Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets plus de kosten ten 

behoeve van een begeleider 

- Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer 

- Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer.  
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Door de beperking en/of de leeftijd van de leerling is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer of 

fiets vaak niet mogelijk. De mogelijkheid die daarna overwogen dient te worden is openbaar vervoer 

of vervoer per fiets met begeleiding.  

 

Evenals veel gemeenten in Nederland hebben de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en 

Schagen nooit een groot beroep gedaan op begeleiding van ouders in het openbaar vervoer of per 

fiets. Belangrijke factoren daarbij zijn dat de buitengebieden vaak gepaard gaan met lange reistijden 

en er veelal sprake is van beperkt, en slecht aansluitend openbaar vervoersmogelijkheden. Een 

enkele reistijd komt daardoor al snel op minimaal 1 uur. Ouders die hun kinderen begeleiden in dit 

openbaar vervoer zijn dan 4 keer per dag deze reistijd kwijt.  

 

Over de maximale reistijd van ouders in het begeleiden van hun kind is in de wet niets bepaald. 

Jurisprudentie leert dat rechters een reistijd van 4 tot 6 uur per dag voor ouders redelijk achten. 

Argumenten zoals de zorg voor meerdere kinderen of werk worden niet aangemerkt als redenen om 

af te zien van de plicht tot begeleiding. De VNG stelt in de modelverordening eveneens dat 

begeleiding primair een taak van de ouders is. Als zij niet in staat blijken te zijn om te begeleiden, dan 

zouden zij zelf voor een oplossing moeten zorgen (bijv. oppas, buren, familie).  

 

De overgrote meerderheid van de kinderen die nu per aangepast vervoer worden vervoerd, zouden 

ook onder begeleiding kunnen reizen. Toch zijn er zwaarwegende argumenten om hiervan af te zien. 

Door de begeleiding van ouders te verwachten wordt een enorme investering gevraagd. Een 

dergelijke (tijds-)investering gaat ten koste van andere bezigheden of verantwoordelijkheden. Ook al 

beschermt de wet hen niet tegen een dergelijk beroep op hun tijd en inzet, men kan zich toch 

afvragen of een dergelijk beroep op hun ‘zelfredzaam vermogen’ ooit als ‘passend’ kan worden 

gezien. 

 

Bij het vaststellen van de nieuwe verordening is het belangrijk om de uitvoeringspraktijk aan te laten 

sluiten bij de verordening. In een persoonlijk gesprek dienen de mogelijkheid tot zelfstandig of onder 

begeleiding reizen uitvoerig onderzocht en benut te worden. Zo kan in de toewijzing van de vorm van 

leerlingenvervoer maatwerk worden toegepast en per kind, per gezin en per individuele situatie 

bekeken worden wat redelijk is en welke vorm van vervoer als passend kan worden beschouwd voor 

alle betrokkenen. Echter: het zonder meer opleggen van openbaar vervoer met begeleiding lijkt een 

onwenselijke situatie. 

 

Ter ondersteuning in de verzelfstandiging van leerlingen kan gebruik worden gemaakt van  

succesvolle projecten zoals ´MEE op weg´ of ‘Samen reizen met’, waarin mensen met een beperking 

onder begeleiding van een vrijwilliger leren om zelfstandig te reizen. Zie voor meer informatie over dit 

project bijlage 3.  

 

Advies: Het college stelt uw raad voor de verantwoordelijkheid tot het begeleiden van de kinderen 

van en naar school af te wegen tegen alle relevante factoren en op basis hiervan te bepalen wat 

redelijk is.  
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4. Mogelijkheid tot toekennen eigen vervoer zonder dat ouders dit aanvragen 

De modelverordening van de VNG biedt geen mogelijkheden om het vervoer per eigen auto toe te 

kennen zonder dat ouders hier specifiek om vragen of mee instemmen. Toch lijkt dit, in een gemeente 

zoals de onze, met grote afstanden en beperkte openbaar vervoersmogelijkheden, wel een voor de 

hand liggende vervoersvorm wanneer kinderen niet zelfstandig kunnen (leren) reizen.  

Om deze reden is onderzocht of het ook mogelijk is om een kilometervergoeding voor het vervoer per 

auto toe te kennen in plaats van slechts op aanvraag van ouders toe te staan. De VNG heeft 

aangegeven dat er op dit punt nog geen jurisprudentie is en dat het niet duidelijk is of een rechter dit 

toestaat. In dit kader zouden de gemeenten Schagen en Den helder een pioniersfunctie vervullen. 

 

Advies: Het college stelt uw raad voor in te stemmen met de aanpassing op dit punt ten opzichte van 

de modelverordening. Jurisprudentie zal uitwijzen of bij een eventuele beroepszaak een rechter de 

gemeente op dit gebied gelijk geeft.  

 

4.  Risico's 

Contract huidige vervoerder 

Door een grotere inzet op zelfstandig leren reizen en eigen vervoer van ouders zal het aantal kinderen 

in het aangepast vervoer dalen. In augustus 2013 is het aangepaste (taxi-) vervoer aanbesteed. De 

gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben hierin gezamenlijk opgetrokken. Het 

contract met de firma Klomp is afgesloten voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 

verlenging van 2 keer 1 jaar. Over het algemeen kan er tot 50% worden afgeweken van het huidige 

contract. Dit dient wel minimaal een half jaar van tevoren kenbaar te worden gemaakt aan de 

vervoerder. Netter is om dit een jaar van tevoren te doen. De vervoerder kan dan rekening houden 

met zijn personeel. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014, nr. ;  

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de 

expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs ; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2015.  

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


