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Leerlingenvervoer 

Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

18 oktober 2022 

Toelichting:  
Door het hele land komen signalen dat het mis gaat bij het leerlingenvervoer van leerlingen in o.a. het 
VSO. Dit heeft grote gevolgen voor deze leerlingen en hun omgeving. Zij kunnen sommige dagen niet naar 
school of komen (veel) te laat op school. Hierdoor lopen zij niet allleen mogelijke achterstanden op, het is 
ook  zeer ingrijpend voor deze jongeren zelf. Zij zijn vaak gebaat bij structuur en het doorbreken hiervan 
levert veel stress op. Alternatieven zijn vaak niet voorhanden. Dit omdat er aangepaste vervoersmiddelen 
nodig zijn of omdat ouders door werkverplichtingen zelf hun kind niet kunnen brengen. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1.
Speelt de LeerlingvervoersCrisis ook in SWF en zo ja, wat is de omvang? Welke gevolgen heeft dit? 

Antwoord: 
In SWF zijn er geen signalen dat het mis gaat binnen het Leerlingenvervoer. 

In SWF wordt het leerlingenvervoer verzorgt door Taxi Witteveen. Dagelijks verzorgen zij het vervoer 
van ongeveer 300 leerlingen uit onze gemeente. Het grootste gedeelte van deze leerlingen gaat naar 
een school binnen SWF. Een kleiner deel bezoekt een school buiten de gemeente, bijvoorbeeld in 
Leeuwarden, Drachten, Groningen of Haren.  

In SWF wordt het leerlingenvervoer volgens de verordening leerlingenvervoer uitgevoerd. Uitgangspunt 
is dat ouders verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de leerling naar school. Wanneer ouders 
voldoen aan de kaders van de verordening, kunnen ouders een aanvraag indienen. Dat wil zeggen: ze 
wonen verder dan 4 km van het speciaal (basis)onderwijs of verder dan 6 km van het regulier 
onderwijs, of de leerling is door een handicap niet in staat om met OV of fiets te reizen (ook niet 
onder begeleiding). 
Vervoersvormen in de verordening zijn, in de genoemde volgorde: Fiets/OV; Fiets/OV met begeleiding 
van een volwassene uit eigen kring; groepsvervoer in een busje van een taxibedrijf of 
kilometervervoersvergoeding (auto/fiets). 

De voorziening busvervoer (het taxibusje) is vanuit Leerlingenvervoer gezien groepsvervoer en werkt 
met vaste tijden. Het is niet hetzelfde als een taxi dat met tijden op afroep werkt. Het 
groepstaxivervoer wordt zo efficient mogelijk ingezet. Hierbij wordt gekeken naar de kortsmogelijke 
route. Het belang van het kind wordt hierin uiteraard meegenomen. In onze aanbesteding is geregeld 
dat het kind zo kort mogelijk in het busje zit. De maximum is gesteld op 60 minuten, tenzij dit in 



  

 

 

verband met de grote afstand niet haalbaar is. We zijn de grootste gemeente van Nederland qua 
oppervlakte. Desondanks komt het in onze gemeente niet voor dat dit maximum wordt overschreden.  
 
Wanneer ouders door werkverplichtingen niet in staat zijn om kinderen naar school te brengen en/of 
te halen, is dat volgens de verordening geen reden om in aanmerking te komen voor 
Leerlingenvervoer. Voor deze doelgroep is de BSO een mogelijkheid. Ouders brengen hun kind naar de 
BSO, welke ze vervolgens naar bringt en van school haalt. 
De BSO is tevens het tweede adres voor het taxibedrijf om daar het kind op te halen/brengen.  
 

2.   
Welke alternatieven kunnen en worden er aan leerlingen geboden?  
 

 Antwoord: 
 
Het komt voor dat kinderen naar een school voor speciaal onderwijs binnen en/of buiten onze 
gemeente gaan. Er is dan zorgvuldig gekeken of het kind binnen de eigen gemeente en/of zo dichtbij 
mogelijk naar een school kan (dichtsbijzijnde toegankelijke school).  
Het Samenwerkingsverband heeft een verantwoordelijkheid in het zorgen voor een dekkend passend 
onderwijsaanbod. Dit is niet altijd aanwezig dichtbij huis of in de eigen gemeente. Het gevolg is dat 
deze school dan verder weg is en kinderen langer (maar binnen het maximum) in de taxibus zitten. We 
blijven in overleg met de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om te kijken of het mogelijk is 
om dichterbij een aanbod te realiseren. Helaas is er ook in het onderwijs sprake van een 
personeelstekort waardoor dit lastig te organiseren is. 
 
Groepsvervoer is lastig voor kinderen met bijvoorbeeld ASS, deze kinderen zijn vaak niet gebaat bij 
groepsvervoer. Als dit bij kinderen het geval is, kunnen ouders voor deze kinderen een eigen 
vervoerskostenvergoeding krijgen vanuit Leerlingenvervoer; de reiskosten worden dan vergoed voor 
het zelf brengen en halen. 
 
 

3.  Is het college het met D66 eens dat er alles op alles gezet moet worden om deze jongeren op school 
te krijgen en dat er desnoods extra kosten moeten worden gemaakt voor het inhuren van 
extra/alternatief vervoer?  
 

 Antwoord: 
Uitgangspunt is dat ouders verantwoordelijk zijn voor het brengen en halen van en naar school. 
 
Gezamenlijk wordt, wanneer dit vanwege omstandigheden niet lukt, een passende oplossing gezocht. 
Vanuit Leerlingenvervoer doen we dit vanuit de Verordening. Vanuit het onderwijs vanuit de wet 
Passend onderwijs en vanuit het Gebiedsteam kijken we naar eventuele andere oplossingen vanuit de 
Jeugdwet.  
 
Op dit moment is het grootste probleem het niet beschikbaar zijn van voldoende chauffeurs, ook voor 
alternatief vervoer zijn deze vaak niet beschikbaar. In SWF wordt dit goed opgelost door Witteveen. 
 
Een nieuwe ontwikkeling in onze gemeente is het vervoer van kinderen uit Oekraïne van en naar 
school. Gezamenlijk wordt gekeken naar de beste oplossing voor deze kinderen. De oplossing zal 
gezocht worden in de afspraken die zijn gemaakt binnen de gelden die beschikbaar zijn voor de 
opvang en organisatie van vluchtelingen uit Oekraine. 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 

 

 




