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ADVIES 

Aan  : College van Burgemeester en Wethouders Ridderkerk  
Van  : Maatschappelijk Burgerplatform 
Datum : 4 augustus 2022 
Betreft : Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Geacht College, 
 
Met interesse heeft het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: MBR) kennisgeno-
men van uw adviesverzoek betreffende de verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 
2023. Het MBR wil graag het onderstaande met het college delen. Naast een aantal algemene 
opmerkingen, een aantal meer specifieke opmerkingen, is tenslotte de tekst van de verordening 
in zijn geheel opgenomen, met vragen/opmerkingen/suggesties in geel in de tekst gemarkeerd. 
Idem voor de toelichting, deze is deels opgenomen om de omvang van het document iets te be-
perken.  
 
Het MBR voert graag nog overleg over de opmerkingen/suggesties.  
 
Riet Bolink, 
wnd voorzitter  
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Algemene opmerkingen  
De voorgestelde aanpassingen in de verordening is duidelijk een verbetering ten opzicht van de 
huidige verordening. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verbetering vooral ligt in de combi-
natie van de basistekst en de toelichting. 
De toelichtende tekst is in enkele gevallen anders van inhoud en betekenis dan de tekst van de 
verordening. Met andere woorden: het is soms meer dan een toelichting en daardoor zwaarwe-
gender dan gebruikelijk. Ook worden in de toelichting bepalingen aangeduid die dusdanig in-
vloedrijk zijn dat ze in de basistekst zouden moeten zijn opgenomen, bijvoorbeeld toelichting op 
art. 4 zelfredzaamheid waarbij de term ‘maatwerk’ wordt gebruikt. Deze belangrijke term komt 
nergens voor in de basistekst van de verordening terwijl een adequate toepassing van maatwerk 
in de verordening de grootste vernieuwing zou kunnen zijn.  
Het is aan te bevelen de betreffende teksten uit de toelichting in de basistekst van de verordening 
op te nemen. 
De verschillen zijn hierna niet uitputtend aangegeven in de tekst, maar een zorgvuldige check op 
overeenstemming en eenduidigheid tussen Verordening en Toelichting is aan te bevelen. 
 
Overige belangrijke aandachtspunten zijn: 
 
De maximale reistijd 
Hier is passend maatwerk, waar nodig, van groot belang voor het welzijn van de leerling en de 
daaraan verbonden effectiviteit van scholing. Het is onduidelijk of de maximale reistijd van 1,5 
(overigens behoorlijk fors, dat is 3 uur per dag) geldt van deur tot deur of dat deze nog eens met 
2x 30 minuten kan worden verlengd tot 4 uur per dag als de reistijd vanaf een opstapplaats wordt 
gerekend. 
 
Het beslisprotocol van inzet van een deskundige 
Het is niet duidelijk wat de inbreng van de ouders is om te beslissen of een deskundige moet 
worden ingeschakeld. Degene die die beslissing nemen missen die deskundigheid en daar ligt 
een risico. 
Het is aan te bevelen dat in ieder geval bij verschil van mening tussen de gemeente en de ou-
ders, waar een deskundige uitsluitsel over kan geven, het inschakelen van een deskundige op 
verzoek van de ouders wordt toegekend. 
Of in de situatie dat Art. 4 van toepassing is (zie toelichting): 
Wanneer ouders geen medewerking willen verlenen aan het opstellen van een persoonlijk ver-
voersontwikkelingsplan voor de leerling kan het college overwegen om een onafhankelijk me-
disch advies in te winnen, waarmee de vervoersmogelijkheden van de leerling duidelijk worden.  
Wat als de gemeente geen medewerking wil verlenen? Kunnen minder financieel draagkrachtige 
ouders dan ook deskundig advies inwinnen? 
 
De onafhankelijkheid van deskundigen 
Er wordt een commissie ingesteld. Het is onduidelijk hoe en door wie de samenstelling van de 
commissie wordt bepaald, onder welke contractvorm deze commissie gaat opereren en met welk 
mandaten. Dit is van belang omdat er sprake moet zijn van een zo onafhankelijk mogelijk advies. 
Wie betaald bepaald. De gemeente betaald. Hoe wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd? 
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Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ridderkerk 2023 
 
Paragraaf 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Definities  
In deze verordening wordt verstaan onder: 
- aangepast vervoer: vervoer per besloten busvervoer, schoolbusvervoer, taxi, taxibus, bus-
taxi of touringcar;  
- afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling 
voldoende begaanbare en veilige weg; 
- begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het 
vervoer te begeleiden;  
- deskundige: onafhankelijk sociaal, medisch of pedagogisch deskundige, de school of de in 
het OOGO bepaalde onafhankelijk deskundige;  
- eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets; 
- gehandicapte leerling: een leerling als bedoeld in dit artikel, die door een structurele licha-
melijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet, of niet zelfstandig van het 
openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken; 01 Toevoegen: motorvoertuig, conform ove-
rige tekst 
- inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op 
het primair onderwijs;  
- leerling: de (aspirant) leerling die is ingeschreven of aangemeld bij een school als bedoeld 
in dit artikel; 
02 Kringverwijzing: het heeft pas zin een leerling bij een school in te schrijven als zeker is dat 
er vervoer naar behoefte naar die school kan worden geregeld. Zie in dit verband ook artikel 
3, 2e lid in de toelichting.    
- ontwikkelingsperspectief: een voor de leerling van het primair onderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet speciaal onderwijs dan wel voortgezet onderwijs vastgesteld plan als bedoeld in 
artikel 40a van de Wet op het primair onderwijs, artikel 41a van de Wet op de expertisecen-
tra of artikel 26 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dat door het bevoegd gezag en na 
op overeenstemming gericht overleg met de ouders is opgesteld. Ingeval van het speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs adviseert hierin de commissie voor de begeleiding dan wel de 
commissie van onderzoek;  
03 Onduidelijk door wie, wanneer en hoe wordt bepaald of de commissie van begeleiding 
wordt ingeschakeld of de commissie van onderzoek of beiden. 
- OOGO: het Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het samenwerkingsverband en 
de gemeenten binnen het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, negende lid, 
van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, negende lid, van de Wet op het voorge-
zet onderwijs;  
- openbaar vervoer: voor eenieder openstaand personenvervoer;   
- opstapplaats: plaats aangewezen door burgemeester en wethouders, vanaf waar de leer-
ling gebruik kan maken van het vervoer. De opstapplaats bevindt zich op een veilige en be-
schutte locatie en op een redelijke loopafstand van de woning van de leerling en biedt vol-
doende ruimte voor een eventuele begeleider; 04 Onduidelijk wat onder redelijke loopafstand 
wordt verstaan. De redelijkheid is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de leer-
ling, er moet dus sprake zijn van maatwerk. Maatwerk kan alleen in overleg met de ouders. 
- ouders: (juridische) ouder(s), voogden of verzorgers van de leerling; 
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- reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de 
schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten, indien en voor zover de leer-
ling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids 
aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de 
schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar 
vervoer of maximaal 10 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer; 
 
- samenwerkingsverband: 

1°. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a van 
de Wet op het primair onderwijs;  
2°. voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: samenwerkingsverband als 
bedoeld in artikel 28a van de Wet op de expertisecentra; of 
3°. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a 
van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

- school: de schoollocatie waar de leerling onderwijs volgt. Dit is: 
1°. het primair onderwijs: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als be-
doeld in de Wet op het primair onderwijs; 
2°. het speciaal onderwijs: school voor speciaal onderwijs of het speciaal onderwijs 
binnen een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de 
Wet op de expertisecentra;  
3°. het voortgezet speciaal onderwijs: school voor voortgezet speciaal onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs binnen een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of 
4°. het voortgezet onderwijs: school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet 
op het voortgezet onderwijs; 

- toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdien-
stige of  
levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; 
- vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel 
de  
opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de school-
dag  
volgens de schoolgids, tenzij de structurele of langdurige handicap van een leerplichtige leer-
ling die aansluiting onmogelijk maakt;  
05 (definiëren wat wordt verstaan onder structureel (permanent?), langdurig en/of tijdelijk) 
- vervoersvoorziening:  

1°. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de 
leerling en zo nodig diens begeleider;  
2°. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of 
3°. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door burgemeester en wethouders 
noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider; 

06 Onduidelijk wie bepaalt dat er sprake is van een gedeeltelijke vergoeding en door wie en 
hoe de gedeeltelijke vergoeding wordt hier een deskundige geraadpleegd?  
- woning: plaats waar de leerling feitelijk en structureel verblijft. 
07 Gehandicapt is een term die veelvuldig wordt gebruikt; het is aan te bevelen deze niet al-
leen in de toelichting plaatsen maar ook hier, met name omdat met ‘structurele handicap’ 
een handicap langer dan 3 maanden wordt bedoeld (en dus met ‘handicap’ altijd een structu-
rele handicap wordt bedoeld).   
 
Artikel 2. Doelstelling 



Pagina 5 van 23 

 
MBR-contactadres: frans.velders@kpnmail.nl    

 
  

Deze verordening heeft tot doel op basis van een beoordeling op grond van in de verorde-
ning bepaalde criteria en op basis van een onderzoek naar de individuele situatie van de 
leerling een gehele of gedeeltelijke bekostiging toe te kennen aan de ouders voor het goed-
koopst passend vervoer van de leerling van de woning dan wel de opstapplaats naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling en terug met inachtneming van het be-
paalde in deze verordening. 
 
Paragraaf 2. Aanvraag van de vervoersvoorziening 
 
Artikel 3.  Aanvraagprocedure 
1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan in de gemeente waar de leer-
ling zijn woning heeft, door indiening bij burgemeester en wethouders van een volledig inge-
vuld en door de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling ondertekend pa-
pieren of digitaal formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens. 
2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, 
(uiterlijk) acht weken voor de aanvang van het schooljaar ingediend, tenzij er sprake is van 
gegronde redenen voor het later indienen van de aanvraag. 
3. Als dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kunnen burgemeester 
en wethouders de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.  
4. De gegevens voortvloeiend uit de aanvraag voor een vervoersvoorziening worden slechts 
gebruikt om de aanvraag te kunnen beoordelen en uitvoering te kunnen geven aan de ver-
voersvoorziening voor de leerling. 
5. Burgemeester en wethouders besluiten binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag 
voor een vervoersvoorziening. 
6. Burgemeester en wethouders kunnen het in het vorige lid bedoelde besluitvormingstermijn 
met ten hoogste vier weken verdagen. Burgemeester en wethouders stellen de aanvrager 
hiervan schriftelijk in kennis.  
08 Vermelden binnen hoeveel weken vóór het verstrijken van de termijn de ouders van een 
verdaging op de hoogte worden gesteld. Er kan dan tijdig worden geanticipeerd door de ou-
ders. 
7. Als een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze: 

a. wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte 
datum, met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de 
aanvraag; 
b. wanneer het aanbieding van aangepast vervoer betreft, met ingang van een datum 
die zo mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum. 

 
Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag 
1. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vervoersvoorziening voor de leerling en 
eventueel een begeleider, wordt rekening gehouden met de zelfstandigheid en zelfredzaam-
heid van de leerling en die van het gezin.  
2. Burgemeester en wethouders kunnen bij een eerste aanvraag in een gesprek, met de ou-
ders, desgewenst de leerling en een deskundige, de noodzakelijk te achten vervoersvoorzie-
ning onderzoeken als bedoeld in de onderzoeksfase 
3. Bij gewijzigde omstandigheden kan het gesprek als bedoeld in het tweede lid opnieuw 
plaatsvinden.  
4. Burgemeester en wethouders betrekken in het gesprek tenminste de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van de leerling en de dichtstbijzijnde toegankelijke school 09 en opstap-
plaats? als bedoeld in artikel 8.   
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5. Wanneer de leerling de leeftijd van negen jaar bereikt, kunnen burgemeester en wethou-
ders in overleg met de ouders, desgewenst de leerling en in samenhang met het ontwikke-
lingsperspectief een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan opstellen, waarin de weg naar 
zelfstandig reizen naar school wordt beschreven alsmede de mogelijkheden van de leerling. 
Dit plan maakt onderdeel uit van het besluit. 
6. In het persoonlijk vervoersontwikkelingsplan kunnen burgemeester en wethouders onder-
steuning bieden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling te bevorderen.  
 
 
Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband 
1. Burgemeester en wethouders nemen het leerlingenvervoer op als vast agendapunt in het 
OOGO met het samenwerkingsverband.  
2. Burgemeester en wethouders spannen zich in om in het OOGO met het samenwerkings-
verband afspraken te maken over: 

a. de spreiding van het onderwijsaanbod binnen het samenwerkingsverband en de 
vervoersmogelijkheden die hieruit voortvloeien; 
b. de deskundige die burgemeester en wethouders adviseert over de vervoersmoge-
lijkheden van een leerling en het proces dat hierbij gevolgd wordt. De deskundige be-
trekt in zijn advies de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling als bedoeld 
in artikel 4; 
c. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verwijzing van de leerling naar de 
voor hem best passende school met dien verstande, dat slechts een vervoersvoorzie-
ning door burgemeester en wethouders worden verstrekt naar de dichtstbijzijnde toe-
gankelijke school; 

10 “Best passende school” is iets anders / kan iets anders zijn dan dichtstbijzijnde toeganke-
lijke school. Onduidelijk of deze verordening consequent ingaat op de best passende school 
of dichtstbijzijnde school, daar waar allen de term ‘school’ wordt gebruikt.  

d. de wijze waarop scholen ondersteund kunnen worden in hun informatievoorziening 
over het leerlingenvervoer aan ouders; 
e. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om de vervoerskosten te beheersen; 

 f. de invulling en frequentie van een overleg als bedoeld in het derde lid; 
3. Burgemeester en wethouders organiseren periodiek 11 (onduidelijk welke minimale effec-
tieve frequentie met ‘periodiek’ wordt bedoeld, als verwezen naar punt 2.f; dit is praktisch 
vooraf vast te stellen en in de tekst op te nemen.) een ambtelijk overleg met het samenwer-
kingsverband. In dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken:  

a. de ontwikkelingen in het onderwijs, het gemeentelijk beleid leerlingenvervoer en 
het samenwerkingsverband; 
b. de wijze waarop situaties als genoemd in artikel 8, vierde lid, kunnen worden voor-
komen, dan wel op te heffen en dit onderwijs bij de dichtstbijzijnde school van de on-
derwijssoort waarop de leerling is aangewezen, aangeboden kan worden; 
c. het maken van afspraken over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan 
het vervoersontwikkelingsplan genoemd in artikel 4, vijfde lid;  

 
Artikel 6. Algemene voorwaarden voor toekenning van de vervoersvoorziening 
1. Ten behoeve van het schoolbezoek kennen burgemeester en wethouders aan de ouders 
van de in de gemeente verblijvende leerling op aanvraag een vervoersvoorziening toe met 
inachtneming van het bepaalde in deze verordening. 
2. Als burgemeester en wethouders toepassing geven aan het eerste lid, verlangen burge-
meester en wethouders van de ouders betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag 
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dat de ouders volgens het bepaalde in artikel 23 en 24 van deze verordening moeten bijdra-
gen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de opge-
legde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen. 
3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders 
voor het schoolbezoek van hun kinderen. 
4. Als de leerling een meerderjarige en handelingsbekwame leerling is, wordt de vervoers-
voorziening op aanvraag toegekend aan de leerling. 
5. Burgemeester en wethouders bepalen bij de toekenning van de vervoersvoorziening de 
wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de 
toegekende vervoersvoorziening.  
6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van een vervoersvoorziening na-
dere voorwaarden verbinden.  
7. Burgemeester en wethouders verstrekken een vervoersvoorziening voor het vervoer van 
de leerling van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug.   
8. Burgemeester en wethouders kunnen 12 in uitzonderlijke gevallen (of verwijzen naar art. 
7.4) ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. 
 
Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoor-
ziening 
1. De ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling zijn verplicht wijzigingen, 
die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de 
datum van wijziging, direct schriftelijk mede te delen aan burgemeester en wethouders. 
2. Als sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, 
vervalt de aanspraak daarop en kennen burgemeester en wethouders al dan niet opnieuw 
een vervoersvoorziening toe. 
3. Als de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling niet voldoen aan het 
bepaalde in het eerste lid, en burgemeester en wethouders een wijziging als bedoeld in het 
tweede lid vaststellen, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, 
vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kennen burgemeester en wet-
houders al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Burgemeester en wethouders de-
len het besluit schriftelijk mee aan de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame 
leerling. 
4. Burgemeester en wethouders kunnen een besluit als bedoeld in deze verordening herzien, 
opschorten dan wel intrekken, als burgemeester en wethouders vaststellen dat:  

a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen gesteld 
bij of krachtens deze verordening; 
b. beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig 
onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een ander besluit zou 
zijn genomen; 
c. de verstrekte vervoersvoorziening niet meer de meest passende vervoersvoorzie-

ning is; 
d. sprake is van onaanvaardbaar wangedrag door de leerling gedurende het verblijf in 
het aangepast vervoer; of 
e. het vervoeren van de leerling leidt tot een onveilige situatie in het aangepast ver-
voer.  

5. De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de minderjarige leerling gedurende het ver-
blijf van de leerling in het aangepaste vervoer berust bij de ouders. 
6. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders of de meerderjarige en handelings-
bekwame leerling worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele 
nieuw verstrekte vervoersvoorziening. 
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Paragraaf 3. Beoordelingsfase: beoordeling van de aanspraak op vervoersvoorziening 
 
Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 

1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning van de 
leerling dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke 
school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder 
kosten met zich mee brengt en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk 
instemmen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, ontstaat niet eerder een aanspraak op een 
vervoersvoorziening dan dat de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling 
de keuze voor de toegankelijke school schriftelijk hebben gemeld. 
3. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden wordt eveneens een ver-
voersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning of de opstapplaats en: 

a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonder-
wijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig 
is; of 
b. een andere speciale school voor basisonderwijs, als het vervoer naar die school 
voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de 
speciale school voor basisonderwijs als bedoeld onder a. 13 toevoegen conform art 
8.1: …en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen. 

4. Als de ouders vanwege een specifieke onderwijskundige behoefte van de leerling een ver-
voersvoorziening aanvragen naar een school op een grotere afstand, dan de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school van de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen, wordt deze 
slechts toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. aan burgemeester en wethouders is door de ouders genoegzaam aangetoond wat 
de specifieke en noodzakelijke onderwijskundige onderwijsbehoefte van de leerling;  
b. aan burgemeester en wethouders is door de ouders genoegzaam aangetoond dat 
de dichtstbijzijnde school van de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen 
niet toegankelijk is vanwege het niet kunnen bieden van het noodzakelijke specifieke 
onderwijsaanbod; en 
c. in het OOGO zijn afspraken gemaakt over met de deskundige en is overleg ge-
voerd over het aanbod voor onderwijs bij de dichtstbijzijnde toegankelijke school van 
de onderwijssoort waarop de leerling is aangewezen als bedoeld in artikel 5, derde 
lid, aanhef en onder b.   

 
Artikel 9. Afstandsgrens 
1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend als de afstand van de woning naar de dichtstbij-
zijnde toegankelijke school voor: 

a. basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer bedraagt dan 
zes kilometer;  
b. speciaal basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer be-
draagt dan zes kilometer; of 

 c. speciaal onderwijs meer bedraagt dan zes kilometer. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt geen afstandsgrens gehanteerd wanneer aan burge-
meester en wethouders genoegzaam is aangetoond dat het een 14 (structureel? langdurig?) 
gehandicapte leerling betreft. Zo nodig kunnen burgemeester en wethouders hierover advies 
vragen aan een onafhankelijk (medisch) deskundige. De deskundige betrekt in zijn advies de 
mogelijkheden van de gehandicapte leerling om zelfstandig, al dan niet met begeleiding, met 
de fiets of het openbaar vervoer te reizen. 
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15 Onduidelijk hoe gegarandeerd wordt dat de deskundige onafhankelijk is. Vooral omdat er 
sprake is van een deskundigen die werken op contractbasis.  
 
Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij het verstrekken van aangepast vervoer een op-
stapplaats aanwijzen van waaruit de leerling gebruik maakt van de vervoersvoorziening.  
2. De ouders dragen er zorg voor dat de leerling naar en op de opstapplaats wordt begeleid 
als dit noodzakelijk is.  
3. Burgemeester en wethouders wijzen geen opstapplaats aan als door de ouders wordt 
aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot 
ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is. 16 Het 
is onmogelijk om aan te tonen dat begeleiding onmogelijk is. Het is wel aan te tonen dat be-
geleiding redelijkerwijs onmogelijk is. 
4. Burgemeester en wethouders wijzen tijdelijk geen opstapplaats aan als het gebruik van 
een opstapplaats leidt tot hogere kosten dan aangepast vervoer vanaf de woning van de 
leerling. 
17 Onduidelijk wat met ‘tijdelijk’ wordt bedoeld, omdat het slaat op een langdurige situatie. 
 
Artikel 11. Peildatum leeftijd leerling 
Voor het verstrekken van een vervoersvoorziening op basis van artikel 18 is de leeftijd van 
de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de vervoersvoorziening betrekking heeft 
bepalend. 
 
Artikel 12. Andere vergoedingen 
De aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op 
de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in 
rekening gebracht. 
 
Artikel 13. Schooltijden en wachttijden  
1. Bekostiging van het aangepast vervoer vindt plaats op standaard schooldagen en school-
tijden, zoals deze zijn opgenomen in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.  
2. Ingeval er binnen een school sprake is van verschillende lesroosters binnen de vaste 
schooltijden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten met de inzet van het aange-
paste vervoer een wachttijd aan te houden van één of meerdere lesuren, om zodoende aan 
te sluiten op het reguliere leerlingenvervoer.18 Opnemen dat de school dan wel de passende 
faciliteiten moet bieden voor het verblijf tijdens de wachttijd.  
3. Het aangepast vervoer op schooldagen en schooltijden die afwijken van de in de school-
gids genoemde dagen en tijden wordt niet bekostigd, tenzij de ouders bewijs overleggen 
waaruit blijkt dat de structurele handicap van een leerplichtige leerling de aansluiting op de 
standaard schooltijden onmogelijk maakt. 19 Onduidelijk; het kan ook worden opgevat als 
vervoer op afwijkende schooltijden die het gevolg zijn een aangepast rooster (bijvoorbeeld bij 
extreme (weers)omstandigheden).  
 
Artikel 14. Tijdelijk verblijf buiten de gemeente 
1. Burgemeester en wethouders kunnen een tijdelijke vervoersvoorziening voor een periode 
van maximaal zes weken toekennen aan de ouders van een leerling, die als gevolg van een 
crisissituatie tijdelijk buiten de gemeente verblijft, mits aan de volgende voorwaarden is vol-
daan: 
 a. de leerling blijft zijn eigen school bezoeken; 
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b. in de periode, voorafgaand aan het tijdelijke verblijf buiten de gemeente, is een  
vervoersvoorziening toegekend op grond van deze verordening; en 

 c. de intentie bestaat dat de leerling terugkeert naar de oorspronkelijke gemeente. 
2. Het besluit waarin de vervoersvoorziening is toegekend voorafgaand aan een tijdelijke ver-
voersvoorziening wordt opgeschort met ingang van de datum van tijdelijk verblijf buiten de 
gemeente en herleeft weer zodra de leerling terugkeert in de gemeente, tenzij de geldig-
heidsduur van dit besluit is verstreken.  
 
Artikel 15. Vervoersvoorziening naar stageadres 
1. Als er al aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening naar een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs kan op verzoek een vervoers-
voorziening worden toegekend voor het vervoer naar een stageadres. Hiervoor wordt een af-
zonderlijke aanvraag ingediend. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, kan een aanvraag voor stagevervoer 
bovendien door de school voor voortgezet speciaal onderwijs of de school voor voortgezet 
onderwijs gedaan worden. 
3. De vervoersvoorziening naar een stageadres wordt slechts toegekend als er wordt vol-
daan aan de volgende voorwaarden:  

a. de stage is onderdeel van het onderwijsprogramma zoals opgenomen in de school-
gids van de school of in het stagecontract; 
b. de stagetijden komen overeen met de reguliere schooltijden; 20 of zijn zonder extra 
voorzieningen in te passen in het vervoersrooster  

 c. de stage vindt plaats op één stageadres; en 
d. het stageadres is gelegen op de route van de woning dan wel de opstapplaats naar 
de school. Als wordt aangetoond dat dit niet mogelijk is, dan kan het stageadres gele-
gen zijn binnen een door burgemeester en wethouders te bepalen maximale straal 
van de woning of de school. 21 Het zal eerder uitzondering dan regel zijn dat een sta-
geplaats zich op de route naar school bevindt. Tenminste de term ‘redelijkerwijs’ toe-
voegen in de aantoonbaarheidseis. 

4. Een vervoersvoorziening wordt slechts toegekend over de afstand tussen de woning van 
de leerling dan wel de opstapplaats en het dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke sta-
geadres.  
22 ‘stageadres’ toevoegen aan definitielijst bij ‘toegankelijke school’ 
5. Burgemeester en wethouders kunnen het stagecontract opvragen. 
 
Paragraaf 4. Onderzoeksfase: verstrekking aard en omvang van de vervoersvoorzie-
ning 
 
Artikel 16. Verstrekking van de vervoersvoorziening  
1. Burgemeester en wethouders betrekken bij de verstrekking van de vervoersvoorziening 
het eventuele persoonlijk vervoersontwikkelingsplan of vervoersadviezen van deskundigen 
die voor de onderzoekfase van belang zijn. 23 Het is aan te bevelen dat Indien er verschil 
van mening ontstaat tussen ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling en 
het bevoegd gezag te allen tijde een deskundige in te schakelen en niet de gemeente auto-
noom laten bepalen wat wel en niet mogelijk of passend is. Heel vaak wordt aangehaald 
‘naar oordeel van de burgemeester en wethouders’ zonder dat er sprake is van specifiek ver-
eiste deskundigheid. 
2. Als begeleiding in het vervoer vereist is, vergoeden burgemeester en wethouders geen 
andere kosten dan de vervoerskosten die verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling 
in het vervoer. 
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Artikel 17. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Als voldaan is aan de afstandsgrens genoemd in artikel 9, eerste lid, verstrekken burge-
meester en wethouders aan de ouders van de leerling die een school voor primair onderwijs 
of speciaal onderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer.  
2. Als aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan 
maken van het vervoer per fiets, verstrekken burgemeester en wethouders de ouders bekos-
tiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets. 
3. De kilometervergoeding voor de fiets is gelijk aan de laatst bekende fietskilometervergoe-
ding genoemd in de Reisregeling Binnenland gemeten langs de kortste afstand. 
 
Artikel 18. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten 
behoeve van een begeleider 
1. Burgemeester en wethouders verstrekken aan de ouders van de leerling, die een school 
bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per fiets 
van de leerling en een begeleider van de leerling als: 

a. voldaan is aan de afstandsgrens genoemd in artikel 9, eerste lid, de leerling jonger 
dan negen jaar is en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt 
aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de 
fiets gebruik te maken; of 
b. het een gehandicapte leerling betreft 

2. De kilometervergoeding voor de fiets is gelijk aan de laatst bekende fietskilometervergoe-
ding genoemd in de Reisregeling Binnenland gemeten langs de kortste afstand.  
3. Als een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van 
het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking. 
 
Artikel 19. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer 
Burgemeester en wethouders verstrekken een vervoersvoorziening in de vorm van aange-
past vervoer aan de ouders van de leerling die een school bezoekt, als: 

a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 17 of 18 en de leer-
ling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan ander-
half uur  
(zie algemene opmerking bij de toelichting onder ‘Reistijd’) onderweg is en de reistijd 
met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan 
worden teruggebracht; of  
b. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 17 of 18 en open-
baar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van burgemeester en wet-
houders al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets; of 
c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 18 en door de ouders ten 
behoeve van burgemeester en wethouders genoegzaam wordt aangetoond dat bege-
leiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige be-
nadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of 
d. de leerling, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, ook niet onder be-
geleiding in staat is van het openbaar vervoer gebruik te maken.  
 

Artikel 20. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer 
1. Als aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kunnen burgemeester en wethouders 
de ouders vragen of op aanvraag toestaan één of meer leerlingen zelf te vervoeren of te la-
ten vervoeren. 
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2. Als toestemming ingevolge het eerste lid 24 door of aan de ouders is verleend, bekostigen 
burgemeester en wethouders aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten 
vervoeren: 

a. een bedrag op basis van de kosten van het vervoer per fiets voor de leerling zon-
der begeleiding, als aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten 
van het vervoer per fiets al dan niet met begeleiding. De kilometervergoeding voor de 
fiets is gelijk aan de laatst bekende fietskilometervergoeding genoemd in de Reisre-
geling Binnenland gemeten langs de kortste afstand.  
b. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer voor de leerling zon-
der begeleiding, als aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten 
van het openbaar vervoer al dan niet met begeleiding; of 
c. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, als aanspraak zou 
bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het be-
paalde in het vierde lid. Deze vergoeding bedraagt het belastingvrije kilometerbedrag 
per kilometer. 

3. Als toestemming ingevolge het eerste lid door of aan de ouders is verleend, bekostigen 
burgemeester en wethouders aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoe-
ren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de 
auto, behoudens het bepaalde in het vierde lid. 
4. Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die voor het 
vervoer van één of meer leerlingen bekostiging van burgemeester en wethouders ontvangen, 
wordt door burgemeester en wethouders geen bekostiging verstrekt. 
 
Artikel 21. Bekostiging andere passende vervoersvoorziening 
Als aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kunnen burgemeester en wethouders na 
overleg met de ouders een bekostiging verstrekken voor een andere passende voorziening, 
die goedkoper is dan of gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer. 
 
Artikel 22. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie  
1. Met inachtneming van artikel 8 kennen burgemeester en wethouders op aanvraag een 
vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie toe aan de in de gemeente wonende 
ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend speciaal onder-
wijs of voortgezet speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft. 
2. Burgemeester en wethouders kennen aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het 
weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het 
internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, 
voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het derde lid bedoelde schoolvakanties. 
3. Burgemeester en wethouders kennen aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het 
vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of 
meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de 
woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de 
school die de leerling bezoekt. 
4. Artikel 19, eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing. 
 
Artikel 23. Eigen bijdrage in de vorm van een drempelbedrag 
1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school 
voor basisonderwijs bezoekt, van wie het inkomen samen meer bedraagt dan € 27.900,- 
wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de 
kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 9 bepaalde afstand te boven gaan. 



Pagina 13 van 23 

 
MBR-contactadres: frans.velders@kpnmail.nl    

 
  

2. In geval burgemeester en wethouders in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het 
vervoer zelf verzorgen dan wel doen verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een 
school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling 
per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over 
de in artikel 9 bepaalde afstand, als het inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 
27.900,-, tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer. 
3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kos-
ten van openbaar vervoer die bij gebruik van de OV-chipkaart of een andere binnen de ge-
meente geldende OV-betaalmogelijkheid voor de in artikel 9 bepaalde afstand redelijkerwijs 
zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwer-
kelijk gebruik ervan. Bij het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortin-
gen die voor de leerling binnen het systeem  
25 (’systeem’ is onduidelijke term, opnemen in definitielijst) kunnen gelden. 
4. Het inkomensbedrag van € 27.900,- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met in-
gang van 1 januari 2023 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de rege-
lingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande 
jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in 
plaats van het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van € 27.900,-. 
5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn niet van toepassing op gehandicapte leerlingen.  
 
Artikel 24. Eigen bijdrage in de vorm van een draagkrachtafhankelijke bijdrage 
1. Als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basison-
derwijs meer dan twintig kilometer bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd 
met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag. 
2. In geval burgemeester en wethouders in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het 
vervoer zelf verzorgen dan wel doen verzorgen, en de afstand van de woning naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan twintig kilometer be-
draagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten 
hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer. 
3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het 
tweede lid worden berekend per gezin en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van 
de ouders. Zij bedragen:  

Inkomen in euro’s  Eigen bijdragen in euro’s per ge-
zin 0-36.900                  Nihil 

36.900-43.650            145 
43.650-50.400            630 
50.400-56.700       1.170 
56.700-64.800        1.715 
64.800-71.100        2.300 
71.000 en hoger     Voor elke extra € 5.000: € 550 

erbij  26 Door afrondingen op 450 volgens artikel 23 is er een redelijke kans dat de drempelbedra-
gen worden gehanteerd, het is dan niet duidelijk wat de eigen bijdrage is. Advies: onder-
drempels + € aangeven, bijvoorbeeld € 36.901  
4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2023 
jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen 
werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en re-
kenkundig afgerond op een veelvoud van € 50,-. 
5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 ja-
nuari 2023 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de 
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reeks alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 
1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,-. 
6. Dit artikel is niet van toepassing op gehandicapte leerlingen.  
 
Paragraaf 5. Slotbepalingen  
 
Artikel 25. Beslissing burgemeester en wethouders in gevallen waarin de regeling niet 
voorziet 
In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening 
niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 26. Hardheidsclausule 
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aan-
gaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig 
na advies te hebben gevraagd aan deskundigen. 27 Als de afwijkingen ernstige gevolgen 
hebben, naar oordeel van de ouders, is het aan te bevelen altijd een deskundige te raadple-
gen. Zie ook opm. artikel 16. 
 
Artikel 27. Intrekking oude regeling 
De verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2022 wordt ingetrokken. 28 op 31 mei 2023, of 
als deze nieuwe verordening van kracht is verklaard 
 
 
Artikel 28. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2023  
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rid-
derkerk 2023.   
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 
  
De voorzitter,  
 
De griffier,  
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Toelichting 
 
 
Algemeen 
 
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de 
school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. 
Ouders kunnen dan een beroep doen op de Verordening bekostiging leerlingenvervoer. 
(…) 
 
Drempelbedrag en draagkrachtafhankelijke bijdrage  
De gemeente kan ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speci-
ale school voor basisonderwijs bezoekt een drempelbedrag in rekening brengen. De ouder-
lijke bijdrage is hierbij gekoppeld aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens, dat 
wil zeggen de afstand van de woning tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school waarboven 
aanspraak kan bestaan op leerlingenvervoer. In de Verordening bekostiging leerlingenver-
voer is deze grens vastgesteld op zes kilometer (zie artikel 9). De ouderlijke bijdrage is dan 
gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer over deze afstand. Het drempelbedrag wordt 
per leerling in rekening gebracht. 
Daarnaast kan de gemeente een bijdrage vragen aan ouders van leerlingen die een school 
voor basisonderwijs bezoeken die meer dan twintig kilometer van de woning is gelegen. 
Deze bijdrage is afhankelijk van de financiële draagkracht en wordt per gezin geheven toe-
gekend (zie verder de artikelen 23 en 24). 
(…) 
Voorwaarden toekenning leerlingenvervoer 
Zie voor voorwaarden toekenning leerlingenvervoer het ‘Schema voorwaarden toekenning 
leerlingenvervoer’.  29 Waar is dat schema? 
 
Artikelsgewijs  
 
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld. 
 
Paragraaf 1. Algemene bepalingen  
 
Artikel 1. Definities 
Afstand 
De afstand dient consequent te worden gemeten. Er wordt voor elke afstand eenzelfde, pro-
fessionele routeplanner gehanteerd. Het verdient aanbeveling de ouders bij de aanvraag te 
informeren over de wijze waarop de afstand wordt gemeten.  
30 Definitie komt niet overeen met het artikel 1: afstand: afstand tussen de woning en de 
school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg; 
 
(…) 
Opstapplaats 
Eén van de mogelijkheden om het vervoer efficiënter en daardoor goedkoper te organiseren, 
is het instellen van centrale opstapplaatsen, van waar de leerlingen met de taxi of bus wor-
den vervoerd. Met een dergelijk systeem worden de leerlingen niet thuis voor de deur opge-
haald, maar dienen zij zich, al dan niet onder begeleiding van de ouders, te begeven naar de 
door de gemeente aangewezen opstapplaats. 
Een reistijd naar de opstapplaats van dertig minuten acht de Afdeling alleszins redelijk 
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(ABRvS 26 februari 1992, nr. R03.89.0419/83-107). 31 Wat is de bedoeling van deze verwij-
zing? Dit kan een significante impact op de reistijd hebben als deze altijd van toepassing is. 
Hoe verhoudt dit zich tot het maximum van anderhalf uur? Waarom staat deze verwijzing in 
de toelichting?  
 
Ouders 
De omschrijving volgt de begripsbepalingen van de WPO en de WEC. 
32 Naar welke artikelen van de WPO en WEC wordt dan verwezen? 
Ook pleegouders zijn aan te merken als verzorgers en vallen daarmee onder het begrip ‘ou-
ders’. 
 
Reistijd 
(…) 
Naast deze tien minuten is er vrijwel altijd sprake van een wachttijd, voordat de reis van een 
leerling werkelijk aanvangt. Veelal moeten leerlingen aan het einde van de schooldag wach-
ten tot het aangepast vervoer na aankomst vertrekt. Er wordt dan gewacht op andere leer-
lingen van die school. Indien meerdere scholen in één route gecombineerd worden, kan dat-
zelfde zich nogmaals voordoen wanneer er bij de volgende school gewacht moet worden op 
andere leerlingen. De totale tijd, dat een leerling aan het einde van de schooldag moet wach-
ten op of in het aangepast vervoer kan op deze manier flink oplopen. Het is dan ook redelijk 
om van de vervoerder te verlangen, dat de wachttijd per leerling niet meer bedraagt dan on-
geveer twintig minuten (inclusief de toegestane wachttijd van maximaal vijftien minuten op de 
eigen school van de leerling).  
33 Er wordt een maximale reistijd van anderhalf uur aangehouden ongeacht de toerekenbare 
capaciteit van de leerling om dit op dagelijkse basis (3 uur reistijd) vol te kunnen houden. Het 
moet mogelijk zijn om, als door een onafhankelijk deskundige wordt aangetoond dat een be-
paalde reistijd voor de leerling geen haalbare optie is, maatwerk toe te passen toegesneden 
op de beperkingen van de leerling.    
 
School 
(…) 
Onder 2° 
In de WEC gaat het om onderwijs aan dove kinderen of slechthorende kinderen, kinderen 
met ernstige spraakmoeilijkheden, visueel gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte 
kinderen, langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedolo-
gische instituten. 
34 Onduidelijke definitie in relatie tot overige tekst. Hoe verhoudt dit zich tot de term ‘gehan-
dicapt’ die algemeen gebruikt wordt? Er zijn namelijk verschillen. Wat is de bedoeling en 
waarde van bovengenoemde de opsomming? 
(…) 
Toegankelijke school 
(…) 
Voor instellingen voor cluster 1 en cluster 2 geldt een afwijkende procedure. In de WEC is 
bepaald dat de commissie van onderzoek beoordeelt of een leerling in aanmerking komt 
voor het onderwijs op de instelling óf op begeleiding vanuit de instelling, waarbij de leerling 
dan is ingeschreven op een andere school (artikel 41, tweede lid, van de WEC). 
35 Onduidelijke definitie(s) in relatie met artikel 1, waar ook levensbeschouwing een issue is. 
 
Vervoer 
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(…) 
Met afwijkende roosters, zoals deze voorkomen in het voortgezet onderwijs, kan in beginsel 
geen rekening gehouden worden. De vervoerskosten zouden dan te hoog oplopen. Soms 
zijn, in overleg met leerlingen, ouders en de school, bepaalde vervoersarrangementen en -
combinaties mogelijk, waarbij dan de leerlingen beurtelings een bepaalde tijd moeten wach-
ten op het vervoer. 
36 Wat wordt bedoeld met ‘afwijkende roosters’? Afwijkend ten opzichte van welke stan-
daard? 
(…) 
 
Artikel 2. Doelstelling 
Het doel van het leerlingenvervoer is om een financiële ondersteuning te verstrekken ten be-
hoeve van passend vervoer van de woning dan wel de opstapplaats naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school aan de ouders van kinderen wie of van wie de school verder dan de, 
door de gemeente bepaalde, afstandsgrens gelegen is, of voor wie het medisch niet mogelijk 
is om de school zelfstandig te bereiken. 
37 Onduidelijk in relatie met de verordeningstekst die niet alleen uitgaat van financiële onder-
steuning. 
Wat wordt verstaan onder ‘medisch niet mogelijk’?  In de verordeningstekst worden andere 
termen gebruikt. 
 
Paragraaf 2. Aanvraag van de vervoersvoorziening 
 
Artikel 3. Aanvraagprocedure 
(…) 
Tweede lid 
Indien de aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten een aanvraag voor het eerste 
volgende schooljaar betreft, dient deze (uiterlijk) acht weken voor aanvang van het school-
jaar ingediend. Dit geeft het college de tijd om voor het begin van het nieuwe schooljaar op 
de aanvraag te beslissen. Er kunnen echter gegronde redenen zijn voor het laat indienen 
van een aanvraag, bijvoorbeeld wanneer het nog niet vaststaat of een leerling op een be-
paalde school wordt toegelaten. In de beleidsregels kan verder worden uitgewerkt wat ge-
gronde redenen zijn. 38 Waar staat dat nu in de beleidsregels? 
(…)  
Vierde lid 
Op de voor het verkrijgen van een vervoervoorziening verstrekte gegevens is de Algemene 
verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit houdt in, dat de verstrekte persoons-
gegevens slechts mogen worden gebruikt voor het kunnen behandelen van een aanvraag en 
het organiseren van het vervoer en of de bekostiging. 39 Hoe wordt aan de AVG voldaan? 
(…) 
Zesde lid 
Het kan voorkomen dat de gestelde afwikkelingstermijn niet haalbaar is voor de gemeente. 
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer het gevraagde oordeel van deskundigen uit-
blijft, of indien er sprake is van een bijzondere situatie. In dergelijke gevallen kan het college 
de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.  
Uiterlijk een dag vóór het verstrijken van de tweede termijn dient een beschikking op de inge-
diende aanvraag door het college te zijn gegeven. Als blijkt dat ook de verdagingstermijn on-
voldoende is, bijvoorbeeld als gevolg van het uitblijven van het advies van deskundigen, 
dient er toch een beschikking te worden afgegeven.  
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40 Wat is de geldigheidsduur van die beschikking die tot stand is gekomen zonder het nood-
zakelijk advies van deskundigen? (zie ook art 6 lid 5). Kan die beschikking ook inhouden dat 
er géén voorziening beschikbaar wordt gesteld? 
 
Een beschikking treedt niet in werking voordat deze bekend is gemaakt (artikel 3:44 van de 
Awb). De termijnen die in artikel 3 zijn opgenomen zijn inclusief de tijd die het college nodig 
heeft om een genomen beschikking aan de aanvragers bekend te maken. 
(…) 
 
Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag 
(…) 
Commissie van onderzoek 
Deze commissie wordt ingesteld op een instelling (cluster 1 en cluster 2), niet zijnde een 
school, om: 

 te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor het onderwijs op een instelling, 
dan wel voor begeleiding door de instelling op het regulier basis-, speciaal basis of 
het regulier voortgezet onderwijs en voor welke periode;  

 te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief van 
een leerling en deze jaarlijks te evalueren; 

 te adviseren over terug- of overplaatsing van een leerling naar het regulier of voortge-
zet onderwijs en die scholen te adviseren over de benodigde begeleiding van de leer-
ling. 

In deze commissie heeft een vertegenwoordiger van de instelling, een psycholoog of peda-
goog (gespecialiseerd in de jeugd- en kinderpsychologische richting, dan wel in de orthope-
dagogische richting), een maatschappelijk deskundige en een arts zitting. 
41 Hoe vindt de selectie van deze commissie plaats? 
 
Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband 
(…) 
Advies van deskundigen 
Het is voor een gemeente bij een aanvraag om een vergoeding leerlingenvervoer niet altijd 
duidelijk wat een kind met het oog op zelfstandig reizen kan. Het onderzoek daarnaar kan 
bepalend zijn voor het recht op een vergoeding en in andere gevallen bepalend zijn voor de 
vraag welke vervoerskostenvergoeding er wordt verstrekt. Daarmee is het een belangrijk on-
derdeel van de behandeling van een aanvraag. De mening van ouders en het advies van de 
school helpen niet altijd in voldoende mate. Een onafhankelijk onderzoek is soms noodzake-
lijk. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. 42 Onafhankelijkheid kan al-
leen enigszins gewaarborgd worden als de deskundigen niet onder een (raam)contract wor-
den vergoed door de gemeente. Is dat zo? 
 
Adviezen kunnen worden gegeven door: 

 een pedagogisch deskundige;  
 de commissie voor de begeleiding, ingesteld door een of meer scholen voor (voortge-

zet) speciaal onderwijs van cluster 3 en cluster 4; 
de commissie van onderzoek, ingesteld door een of meer instellingen van cluster 1 
en cluster 2; 
de ambulante begeleider van de leerling; 
de directeur van de school; 
het samenwerkingsverband; 
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 de jeugdgezondheidsdienst;  
 de geneeskundige dienst; 
 een sociaal-medische adviesdienst; 
 een medicus gespecialiseerd in de betreffende handicap; 
 een orthopedagoog; 
 kinderpsycholoog, e.a. 
 een jurist? 

Om een zo objectief mogelijk advies te verkrijgen is het van belang gerichte vragen te stellen 
en te verzoeken de antwoorden te motiveren. 
 
De raad kan ook een commissie van advies instellen, al dan niet in samenwerking met an-
dere gemeenten. Een onafhankelijk advies is op deze wijze gegarandeerd.  
43 Deze stelling is zeer discutabel. 
Wie betaald bepaald. Onafhankelijkheid kan alleen worden benaderd als zowel de ouders als 
de gemeente het eens zijn over een gekozen deskundige.  
Welke maatregelen worden genomen om de onafhankelijkheid te garanderen?  
De kosten verbonden aan een dergelijke commissie worden uiteraard door de (samenwer-
kende) gemeenten gedragen. 
Wanneer advies nodig is over deelaspecten van het vervoer – bijvoorbeeld over de vraag of 
de route veilig is – kan dit worden ingewonnen bij deskundigen op het terrein van het desbe-
treffende deelaspect, bijvoorbeeld de (verkeers)politie. 
 
In het OOGO wordt afgesproken door wie het college zich laat adviseren.  
(…) 
Artikel 6. Algemene voorwaarden voor toekenning van de vervoersvoorziening 
(…) 
Vijfde lid 
Om enige beleidsruimte te creëren is in het vijfde lid bepaald, dat het college bij de toeken-
ning van de vervoersvoorziening tevens de termijn van de verstrekking vastlegt. In de be-
schikking dient deze termijn aangegeven te worden. Per geval wordt de termijn bepaald. 
Vanuit het oogpunt van lastenverlichting voor de burger is het wenselijk dat het aantal aan-
vragen zo veel mogelijk wordt beperkt. In dat kader verdient het aanbeveling om als ge-
meente te bezien of het mogelijk is om voor een langere periode dan één schooljaar de ver-
voersvoorziening toe te kennen. Wanneer te verwachten valt dat er geen verandering zal op-
treden in de lichamelijk of geestelijke toestand van de leerling en deze dus aan de geldende 
criteria blijft voldoen, is het wenselijk te kiezen voor een periode van enkele jaren, of zelfs 
voor de hele schoolperiode. 
Als er in de situatie van de leerling echter verandering valt te verwachten, bijvoorbeeld een 
verbetering in de lichamelijke of geestelijke toestand, dient te worden gekozen voor een ver-
strekking over een termijn van één schooljaar. 
 
De eigen bijdrage moet jaarlijks worden vastgesteld. Hiervoor dient de aanvrager jaarlijks de 
inkomensgegevens te overleggen, ook al wordt de vervoersvoorziening voor een langere pe-
riode verstrekt. 
 
Aanvragers dienen wijzigingen die van invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening 
direct door te geven aan het college. Het is raadzaam aanvragers nadrukkelijk te wijzen op 
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het feit dat ten onrechte genoten bekostiging kan worden teruggevorderd, dan wel kan wor-
den verrekend (zie ook artikel 7). 
 
Tevens dient het college, wanneer er bekostiging plaatsvindt, de wijze en het tijdstip van uit-
betaling te bepalen. Zo zal moeten worden bepaald of: 

- de bekostiging per maand, kwartaal, of halfjaar geschiedt; 
- de bekostiging in de vorm van een voorfinanciering of op declaratiebasis, dan wel via 

een vast termijnbedrag achteraf geschiedt. 
De praktijk laat ten aanzien van de wijze en het tijdstip van betaling veel verschillende vari-
anten zien. Afhankelijk van de lokale gewoonte of de lokale wensen kan hieraan invulling 
worden gegeven. 
44 Waarom? De lokale gewoonten en wensen moeten toch bekend zijn? 
(…) 
Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoor-
ziening 
Eerste lid 
Ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling zijn verplicht wijzigingen die van 
directe invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening zo snel mogelijk door te geven 
aan het college.  
 
Van invloed op de vervoersvoorziening zijn onder andere: 

- wijziging in het woonadres van de leerling, bijvoorbeeld door verhuizing; 
- verandering van school (bijvoorbeeld van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal 

onderwijs); 
- wijziging van het adres van de school; 
- wijziging van de schooltijden; 
- verandering van de reistijd, bijvoorbeeld door een wijziging in het openbaar vervoer; 
- wijziging in de gezinssituatie, in verband met het al dan niet kunnen begeleiden van 

leerlingen. 
- 45 Toevoegen: stages 

(…) 
Derde, vierde en zesde lid 
Het college kan, zonder dat ouders of meerderjarige en handelingsbekwame leerling iets 
hebben doorgegeven, zelf wijzigingen constateren die van invloed kunnen zijn op de ver-
voersvoorziening. Daarbij kan blijken dat ten onrechte bekostiging is verstrekt. Het zesde lid 
biedt in dergelijke situaties een kapstok om de ten onrechte betaalde bekostiging terug te 
vorderen of in mindering te brengen bij eventueel nieuw te verstrekken bekostiging (zie 
ABRvS 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:165). 
 
Een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, 
kan het college de toegang tot dit vervoer tijdelijk of voor de rest van het schooljaar ontzeg-
gen, indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door onaangepast gedrag of anderszins 
de orde in het voertuig verstoort of de veiligheid van het voertuig en inzittenden in gevaar 
brengt. Het is aan te raden een protocol op te stellen, hoe het college handelt in dergelijke 
situaties. Uiteraard kunnen uitzonderlijke situaties noodzaken tot andere besluiten (bijvoor-
beeld bij direct gevaar). 
46 Wat is de reden dat er niet altijd een protocol zal worden opgesteld? 
(…) 
Paragraaf 3. Beoordelingsfase: beoordeling van de aanspraak op vervoersvoorziening 
(…) 



Pagina 21 van 23 

 
MBR-contactadres: frans.velders@kpnmail.nl    

 
  

Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
(…) 
Vierde lid 
Het contact met het samenwerkingsverband is essentieel. Samenwerkingsverbanden en ge-
meenten moeten van elkaar weten welke ontwikkelingen er zijn, hoe het verwijzingsbeleid is, 
hoe het beleid omtrent het leerlingenvervoer is en wat het onderwijsaanbod is binnen het sa-
menwerkingsverband alsmede waar. 
Binnen het leerlingenvervoer wordt een vergoeding verstrekt naar de (qua afstand) dichtstbij-
zijnde toegankelijke school, rekening houdend met de onderwijsbehoefte en de richting.  
In de praktijk komt het voor, dat dit niet de school is, waarnaar de leerling door het samen-
werkingsverband wordt verwezen. 47 Wordt hier bedoeld dat het voorkomt dat de gemeente 
het deskundig advies naast zich neerlegt? Onder welke omstandigheden is dat gerechtvaar-
digd? 
(…) 
Artikel 9. Afstandsgrens 
Eerste lid 
Artikel 4, achtste lid, van de WPO en artikel 4, zevende lid, van de WEC stellen dat de ge-
meentelijke regeling kan bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van 
de afstand. Artikel 4, zevende lid, van de WPO stelt een afstand van zes kilometer als bo-
vengrens. Deze afstand is in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer als criterium aan-
gehouden. De afstand moet per route, zowel voor de heen- als voor de terugweg, worden 
bepaald.  
 
Een combinatie van afstandscriterium en leeftijdscriterium is op grond van de wet niet moge-
lijk (artikel 4, achtste en negende lid, van de WPO en artikel 4, zevende en achtste lid, van 
de WEC). Met andere woorden: een voor de hand liggend onderscheid in afstand tussen jon-
gere en oudere kinderen is niet toegestaan. Het is wel mogelijk om de afstandsgrens per 
schoolsoort te laten verschillen.  
48 Opm: Voor de hand liggend is niet de leeftijd van de leerlingen maar de mate van zelfred-
zaamheid van de leerlingen. 
(…) 
 
Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats 
(…) 
Tweede lid 
In de uitspraak van 26 februari 1992 (nr. R03.89.0419/83-107) acht de Afdeling het redelijk 
dat de gemeente opstapplaatsen opstelt vanaf waar de leerling van het vervoer gebruik kan 
maken. De Afdeling vindt de reistijd, die niet meer dan dertig minuten bedraagt, alleszins re-
delijk. Hiermee is echter nog niet aangegeven wanneer de Afdeling de reistijd niet meer re-
delijk acht. 
49 Een reistijd van 30 minuten naar een opstapplaats zonder bekostiging of facilitaire onder-
steuning getuigt niet van een behoorlijk sociaal maatschappelijk verantwoordelijkheidsge-
voel. Hoe gaat de gemeente hier mee om?      
 
Wanneer gekozen wordt voor het aanwijzen van opstapplaatsen, dan is het van belang dat 
de gemeente daarbij let op de af te leggen afstand van huis naar de opstapplaats. Hierbij kan 
in ieder geval gedacht worden aan bestaande halteplaatsen binnen een loopafstand van der-
tig minuten, waar en beschutte halteplaats aanwezig is (mede in verband met de weersom-
standigheden).  
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50 Dertig minuten lopen onder slechte weersomstandigheden met een kind met een beper-
king is geen issue zolang de halteplaats maar beschutting biedt? Het feit alleen dat de halte 
aan een drukke verkeersweg ligt en dus niet veilig genoeg zou zijn voor een leerling, is niet 
voldoende om af te zien van het aanwijzen van opstapplaatsen. Van ouders mag in derge-
lijke gevallen verwacht worden, dat zij hun kind begeleiden tot ten minste het moment dat 
hun kind in het voertuig is gestapt (zie ABRvS 24 augustus 1992, nr. R03.90.1504/83-105). 
 
Wanneer een verzoek om een tegemoetkoming van de vervoerskosten wordt ingediend, blijft 
de afstand tussen de woning en de school relevant; het instellen van opstapplaatsen veran-
dert daar niets aan. Dit betekent dat ouders die op bijvoorbeeld negen kilometer van de 
school wonen terwijl de gemeente op zes kilometer afstand een opstapplaats heeft ingesteld, 
recht hebben op bekostiging van het vervoer (en eventueel begeleiding) over de resterende 
drie kilometer. 51 Niet reëel. Wie kan er in 30 minuten (zie vorige pagina) zes kilometer lo-
pen? Ook blijft het berekenen van de reistijd zoals dat nu geldt onverkort intact. Met andere 
woorden: de tijdsduur die gemoeid is met het bereiken van de opstapplaats telt mee als reis-
tijd als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder a. 
(…) 
Paragraaf 4. Onderzoeksfase: verstrekking aard en omvang van de vervoersvoorzie-
ning  
(…) 
Artikel 19. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer 
Eerste lid 
Een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer dient in principe slechts in uit-
zonderingsgevallen te worden versterkt. Deze uitzonderingen zijn in artikel 19 vastgelegd. 
 
Onderdeel a 
Bij een reisduur tot anderhalf uur (zie algemene opmerking bij de toelichting onder ‘Reistijd’) 
met het openbaar vervoer komt de vrijheid van de ouders om voor een bepaalde school te 
kiezen niet in de knel. Er kan aangepast vervoer worden aangeboden, wanneer de reistijd 
met aangepast vervoer, de reistijd ten opzichte van het openbaar vervoer met 50% of meer 
kan worden teruggebracht. Van belang is dat via individuele meting die conclusie kan wor-
den getrokken. Overigens is het niet zo, dat de ouders in voorkomend geval van het college 
kunnen eisen dat de totale reistijd ook daadwerkelijk tot 50% of minder wordt teruggebracht. 
Het aangepast vervoer wordt veelal in combinatie van een aantal leerlingen georganiseerd. 
De reistijd is dan meestal langer, dan gemeten op individuele basis. Van belang is hier de 
omschrijving van het begrip ‘reistijd’ (zie artikel 1). 
De praktijk leert dat leerlingen, ongeacht de manier waarop zij de afstand naar school over-
bruggen, zo’n tien minuten vóór de aanvang van de lessen op het schoolplein aankomen. 
Het ligt voor de hand deze tijd uit te sluiten van de reistijd. De eventuele wachttijd voor het 
openbaar vervoer aan het einde van de schooldag wordt wel meegerekend. Wanneer een 
leerling met aangepast vervoer wordt vervoerd, is er tijd nodig de school te verlaten en in de 
taxi(bus) te stappen. Het is in dit geval dan ook redelijk enige tijd (tien minuten) op te tellen 
bij de berekende duur van de rit (zie ABRvS 5 oktober 1990, nr. R03.90.6236/86538). 
 
Het kan voorkomen dat voor de heenreis (woning-school) de reistijd  van anderhalf uur (zie 
algemene opmerking bij de toelichting onder ‘Reistijd’) met het openbaar vervoer overschre-
den wordt, terwijl dit voor de terugreis niet het geval is (of vice versa). In een dergelijk geval 
wordt er voor de heenreis aangepast vervoer toegekend, en voor de terugreis bekostiging op 
basis van openbaar vervoer. 
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Overigens kunnen ouders, als zij op basis van het criterium reistijd aanspraak op aangepast 
vervoer maken, niet van het college eisen dat de totale reistijd ook daadwerkelijk tot 50% of 
minder wordt teruggebracht. 
(…) 
Artikel 22. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie  
(…) 
Vierde lid 
Het vierde lid geeft aan dat artikel 19, eerste lid, aanhef en onder a, niet van toepassing is. 
Verder geldt het volgende: 

 
 Alleen die leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs komen in aanmerking 

voor een vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie, die wegens hun 
structurele handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan 
wel niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 

 Voor de toekenning is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer het uitgangs-
punt. 

 Het college bekostigt ook de kosten van het openbaar vervoer voor een begeleider, 
als de leerling wegens zijn structurele handicap of leeftijd niet in staat is zelfstandig 
van het openbaar vervoer gebruik te maken (zie artikel 18). 

 Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer als: 
a. openbaar vervoer ontbreekt; 
b. begeleiding in het openbaar vervoer niet mogelijk is; 
c. de leerling wegens zijn structurele handicap niet in staat is – ook niet onder 
begeleiding – van het openbaar vervoer gebruik te maken (zie artikel 19). 

Een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer wordt in dit geval niet 
verstrekt als de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer meer dan ander-
half uur (zie algemene opmerking bij de toelichting onder ‘Reistijd’) onderweg is. 

Het college kan toestaan dat de ouders de leerling zelf vervoeren of laten vervoeren. De be-
kostiging is dan afhankelijk van de vervoersvoorziening waarop de ouders aanspraak zouden 
maken (zie artikel 20). 
(…) 
 
Paragraaf 5. Slotbepalingen 
(…) 
Artikel 26. Hardheidsclausule 
Artikel 26 stelt dat het college slechts in voor ouders voordelige zin kan afwijken van de ver-
ordening. Met deze bepaling wordt aangesloten bij artikel 4, twaalfde lid, van de WPO, artikel 
4, tiende lid, van de WEC en artikel 4, zevende lid, van de WVO. 
Van een afwijking in voor ouders gunstige zin kan bijvoorbeeld sprake zijn bij toekenning van 
bekostiging van openbaar vervoer voor een begeleider, toekenning van een vervoersvoorzie-
ning in de vorm van aangepast vervoer, bekostiging van groepsvervoer dat is georganiseerd 
door de ouders, of toekenning van een vervoersvoorziening naar een verder weg gelegen 
school. De ouders dienen aan te tonen dat er sprake is van een bijzondere situatie. 
52 Opm. Het gaat hierbij uitsluitend om vervoer voor schoolbezoek ten behoeve van onder-
wijs, niet voor schoolbezoek ten behoeve van een medische behandeling bijvoorbeeld. 
 
(…) 
 

 


