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Leerlingenvervoer

Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de
deelnemers?
 Aanvraag Leerlingenvervoer: de ouders geven aan dat ze het, vanwege de administratieve
rompslomp, vervelend vinden dat zij elk jaar opnieuw leerlingvervoer moeten aanvragen.
 Communicatie: de communicatie tussen de chauffeurs en de planning loopt niet goed. De
chauffeurs staan hierdoor soms voor lastige opgaven. Planning lijkt weinig besef te hebben van
hoe het er in de praktijk aan toe gaat.
 Stiptheid: dit is in sommige gevallen een probleem waardoor kinderen te laat op school komen.
 Ziekte van de chauffeur: bij ziekte van de vaste chauffeur wordt een andere chauffeur geregeld.
Dat zorgt voor problemen, waardoor kinderen op een andere tijd, of helemaal niet, wordt
opgehaald.
 CTS: grof taalgebruik bij communicatie bij CTS onderling, CTS geeft aan dat de ouders de
gemeente moeten informeren als hun kind ziek is.
 De doelgroep is niet makkelijk om te vervoeren; een vaste chauffeur draagt bij aan een goed
kwaliteit van het vervoer. Een vaste vervanger bij ziekte zou mooi zijn, maar komt bijna niet voor.
 Pesten in de bus: dit komt voor. Als hiervan sprake is zou een begeleider mee moeten reizen.
 Instappen vanuit school: de busjes lijken erg op elkaar. Kinderen kunnen niet hun busje vinden. De
chauffeur zou daarom moeten uitstappen.
 Combinatie leerlingenvervoer en GGZ-vervoer: is prima, mits de kinderen daardoor niet langer in de
bus zitten.
 De voertuigen: voor kinderen met ASS of een gedragsstoornis kan het een probleem zijn als
iemand in hun persoonlijke ruimte zit. Busjes met losse zitplaatsen (in plaats van een bank) zijn
daarom meer geschikt. Of het een busje is met 4 of 8 plekken maakt voor de ouders niet uit. Van
belang is wel dat de veiligheidsriemen vast zitten voordat het busje gaat rijden en dat het busje
pas weer vertrekt als het kind is overgedragen aan een begeleider of ouder.
 Zelf vervoer regelen: een van de ouders geeft aan het vervoer het liefste zelf te regelen: geef mij
het geld en ik regel het zelf.
 Groepsapp ouders: in Hilversum hebben ouders een groepsapp aangemaakt, waarin zij ritten
kunnen afmelden. Dat werkt goed. Ook met de chauffeur wordt geappt.
Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd:
De gemeenten en contractbeheer hebben inzicht gekregen in zaken die voor de ouders en kinderen
van belang zijn als het gaat om leerlingenvervoer. De volgende aanbevelingen zijn door de ouders
gedaan:







De nieuwe vervoerder (én personeel: chauffeurs en telefonisten/planners) moet kennis
verkrijgen over de doelgroep door middel van een cursus.
Communicatie en inleving vanuit de planning is van belang.
Vooral de planning kan beter, chauffeurs staan vaak voor lastige opgave.
In de aanbesteding moet worden gevraagd waarom juist deze vervoerder geschikt is om
leerlingenvervoer te verzorgen.
Verloop van personeel bij CTS valt de ouders ook op en komt de kwaliteit niet ten goede.
Eén helder protocol voor het ziekmelden van een kind.

Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
De resultaten worden gebruikt bij het verbeteren van het leerlingenvervoer.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Er is voldoende input opgehaald, er komt geen vervolgbijeenkomst op korte termijn.
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