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VOORSTEL 

Beleidsregels Leerlingenvervoer 

 

Algemeen 

Datum 9 november 2016 

Eenheid Maatschappelijke Dienstverlening 

Contactpersoon Rola Jansen  

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 16.0009985 

 

Voorstel 

Beleidsregels Leerlingenvervoer vaststellen en voorleggen aan de Stuurgroep 18- 

 

Samenvatting 

De “Beleidsregels Leerlingenvervoer” omvatten 14 werkinstructies die aansluiten bij de huidige 

uitvoeringspraktijk van het leerlingenvervoer. De eerste beleidsregel betreft het maatwerkprincipe. Hier 

wordt het uitgangspunt beschreven om de individuele situatie en niet de beperkingen, maar de 

mogelijkheden van kinderen (en hun ouders) leidend te laten zijn. De overige beleidsregels bevatten 

afspraken over een (zoveel mogelijk) gelijke wijze van uitvoering in de regio waar de Verordening 

ruimte laat voor verschillende interpretaties.  

 

Aanleiding 

Met de invoering van Passend Onderwijs in 2015 werd OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) 

tussen gemeenten en onderwijsbesturen over zowel de ondersteuningsplannen van het onderwijs als 

over de jeugdplannen van de gemeenten verplicht. Uit dit overleg is de opdracht voortgekomen om 

n.a.v. de consequenties van Passend Onderwijs voor het leerlingenvervoer (toelaatbaarheidsverklaring, 

onderwijs en zorg) samenwerkingsafspraken te maken en deze vast te leggen in regionale 

Beleidsregels.  

 

Doel 

Duidelijkheid bieden aan ouders, scholen en uitvoerenden over de manier waarop de Verordening 

Leerlingenvervoer wordt gehanteerd.  

 

Argumenten 

1. De afspraken in de “Beleidsregels Leerlingenvervoer” leiden tot een meer uniforme 
uitvoeringspraktijk van het leerlingenvervoer in de regio. 

2. De afspraken in de “Beleidsregels Leerlingenvervoer” worden ondersteund door de gemeenten en 

de samenwerkingsverbanden in de regio. 

3. Het maatwerkprincipe sluit aan bij de uitgangspunten van zowel het Passend Onderwijs als het 

Sociaal Domein waarbij leerlingen (en hun ouders) worden aangesproken op hun mogelijkheden. 

 

Kanttekeningen 

1. De beleidsregels hanteren het maatwerkprincipe maar, waar dit afwijkt van de Verordening 

Leerlingenvervoer is de verordening leidend.  

 

Financiën 

Het leerlingenvervoer (het taxivervoer) wordt door de regiogemeenten m.u.v. Weesp gezamenlijk 

aanbesteed. Met het totale leerlingenvervoer (incl. Weesp) was in 2015 voor 595 leerlingen een bedrag 

van € 2.399.000 gemoeid. De beleidsregels hebben geen directe financiële consequenties.    
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Uitvoering 

De “Beleidsregels Leerlingenvervoer” omvatten 14 werkinstructies die aansluiten bij de huidige 

uitvoeringspraktijk van het leerlingenvervoer. Voor de implementatie van de beleidsregels worden 2 

regionale werkbijeenkomsten georganiseerd.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Beleidsregels Leerlingenvervoer  


