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Onderwerp 
Afstemming en samenwerking leerlingenvervoer 

Steenbergen; 17 november 2015 

Aan de Raad, 

Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om het leerlingenvervoer te organiseren voor leerlingen in 
het basisonderwijs die te ver weg wonen van een school of vanwege een handicap niet zelfstandig naar 
school kunnen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dit laatste ook. Dit is vastgelegd in de 
verordening leerlingenvervoer die in juni 2014 door uw gemeenteraad is vastgesteld en per 1 augustus 
2014 in werking is getreden In het raadsprogramma is opgenomen dat wij op het gebied van 
leerlingenvervoer afstemming en samenwerking organiseren op de Brabantse Wal en voor het 
voortgezet onderwijs wordt daar ook de gemeente Tholen bij betrokken. In deze raadsmededeling 
informeren wij u over de stand van zaken. 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wetgeving op het gebied van leerlingenvervoer naar voortgezet 
speciaal onderwijs veranderd. In principe is er geen recht op leerlingenvervoer naar een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Alleen wanneer een leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, 
zintuiglijke of psychische handicap niet in staat is zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer te 
reizen, kan er aanspraak gemaakt worden op leerlingenvervoer. Qua leerlingenvervoer is het voortgezet 
speciaal onderwijs daarmee gelijk getrokken met leerlingenvervoer naar regulier voortgezet onderwijs. Er 
zal door de ouders of verzorgers moeten worden aangetoond dat er sprake is van een handicap zoals die 
hierboven is beschreven. Als dit niet het geval is, kan er geen leerlingenvervoer worden toegekend. 

Over de toetsing van het zelfstandig reizen is regionaal afgestemd met gemeenten op de Brabantse Wal 
en Tholen in de werkgroep REA. Hierin is ook de directeur van het samenwerkingsverband passend 
onderwijs vertegenwoordigd. 

Er is een werkwijze afgesproken die de toetsing hiervan neerlegt bij de commissie die ook de 
Toelatingsverklaring voor het speciaal onderwijs moet afgeven. Deze commissie ziet de jongere en zijn 
ouders voor de aanvraag van de toelating van het onderwijs en kan zich dus een goed beeld vormen of 
de leerling wel of niet in staat is om alleen te reizen. Voordeel van deze werkwijze is dat er geen aparte 
instantie is die de beoordeling van het vervoer moet doen en dat is zowel in kosten als in tijd efficiënter en 
effectiever. 



Wanneer er andere vraagstukken zich voordoen op het gebeid van leerlingenvervoer wordt dit in de 
werkgroep REA besproken en worden er acties ondernomen om zaken af te stemmen en om tot 
oplossingen te komen. 

Qua inkoop van het leerlingenvervoer wordt er in de voorbereidingen van trajecten onderzocht of een 
gezamenlijke aanbesteding mogelijk is. Op dit moment lopen de contractperiodes niet gelijk op, waardoor 
Steenbergen apart van Bergen op Zoom en Woensdrecht een contract heeft. Mogelijk dat bij het aflopen 
van de contractperiode een verdere samenwerking mogelijk is. 

Hoogachtend 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, de loc etans, 

R.A.J.M. Boger 
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