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Aan de Raad,

Kinderen hebben recht op inclusief onderwijs en daarvoor is het nodig dat zij op school kunnen 
komen. Sommige kinderen zijn daarvoor aangewezen op leerlingenvervoer. De Kinderombudsman 
ontvangt hierover regelmatig vragen en klachten. De Kinderombudsman heeft de vragen, klachten 
en ontvangen informatie geanalyseerd en is tot een aantal uitgangspunten gekomen waarmee 
gemeenten het beleid, de besluitvorming en de uitvoering rond leerlingenvervoer kunnen 
verbeteren. Bijgaand treft u het rapport "Als de weg naar passend onderwijs niet passend is" aan.

Het rapport heeft betrekking op alle gemeenten in Nederland. Er zijn echter grote verschillen tussen 
gemeenten. Deze verschillen worden niet meegenomen in het rapport.
Grotere gemeenten hebben vaak allerlei voorzieningen op het gebied van zorg en onderwijs op 
korte afstand en hebben een goede verkeersinfrastructuur. Bij kleinere gemeenten moeten er vaak 
grotere afstanden worden afgelegd om bij een voorziening te komen en is openbaar vervoer minder 
frequent of soms helemaal niet voorhanden in bepaalde gebieden. Dit bepaalt in sterke mate welke 
vorm van leerlingenvervoer als standaardvoorziening wordt toegekend maar ook de duur van het 
reizen voordat een school kan worden bereikt.

Algemeen uitgangspunt is dat leerlingenvervoer in de vorm van bekostiging van reizen met 
openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, wordt toegekend. Als dat niet passend is, of het is 
goedkoper voor een gemeente om kinderen samen te vervoeren in plaats van individuele 
vergoedingen toe te kennen, komt aan de orde dat een gemeente zorgt voor vervoer per bus of 
auto. Dit wordt aangeduid als aangepast vervoer. Als ook deze vorm niet passend is, kunnen ouders 
een vergoeding krijgen om hun kind zelf te halen en te brengen.

In de gemeente Steenbergen bestaat de standaardvoorziening uit toekenning van aangepast 
vervoer per bus of auto. Kinderen worden opgehaald en afgezet bij het huisadres.
Bij de toekenning en uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke 
behoeften van de kinderen. Kinderen die dezelfde school bezoeken, worden gecombineerd 
vervoerd. Ten aanzien van reistijd, continuïteit en deskundigheid van chauffeurs, inzet en 
deskundigheid van begeleiding zijn eisen vastgelegd in het contract met de vervoerders.
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Door middel van het 1 x per twee jaar uitzetten van een klanttevredenheidsonderzoek wordt 
gemonitord of wordt voldaan aan deze eisen.

In de individuele gevallen waarbij de standaardvoorziening niet voldoet of bij heel specifieke 
aanvragen waarbij bepaald moet worden of er recht is op leerlingenvervoer, wordt bij de 
beoordeling de input van professionals gevraagd. De jeugdprofessionals bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin zijn hierbij nauw betrokken alsmede professionals verbonden aan scholen e.d. Bij verschil 
van inzicht tussen ouders en gemeente wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld.

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2014 biedt de ruimte om af te wijken van 
de standaardvoorziening die in onze gemeente wordt toegekend. De standaardvoorziening is 
toekenning van aangepast vervoer per bus of auto. Belangen van zowel individuele kinderen als 
gemeente zijn in de verordening voldoende gewaarborgd. Belangen waar zorgvuldig mee wordt 
omgesprongen door de gemeente Steenbergen. Het rapport van de kinderombudsman is daarom 
op dit moment geen aanleiding om het beleid en de uitvoering aan te passen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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