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Omschrijving toezegging 
N.a.v. agendapunt 8. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Súdwest-Fryslân 2023 zegt het 
college toe de raad te informeren of er een evaluatie is geweest en wat daar uitgekomen is of dat 
er nog een evaluatie gedaan wordt. 
 
Datum schriftelijke reactie 
15 december 2022 
 
Schriftelijke reactie 
Dit betreft het evalueren rondom zelfstandig reizen van kinderen vanaf 10 jaar.  

Bij de Verordening Leerlingenvervoer 2017 is de Pilot Zelfstandig reizen geïntroduceerd. Met het 
zelfstandig leren reizen waren we al bekend, omdat SBO de Súdwester dit item al zeker 30 jaar in 
hun lesprogramma had. De Súdwester wilde namelijk hun leerlingen goed voorbereid naar het 
Voortgezet Onderwijs laten gaan en ze niet nog eens op een nieuwe school confronteren met iets 
waar ze ook nog aan moesten wennen, nl reizen met het OV. In 2018 hebben we het programma na 
succesvolle resultaten op maat doorgevoerd in SWF. Het gaf de leerlingen vertrouwen iets te 
kunnen wat een leerling die naar de wijkschool ging nooit had geleerd. De prestaties op school 
gingen bij deze leerlingen ook omhoog.  In samenspraak met de Súdwester en Arriva hebben we 
speciale passen laten maken, zodat deze te herkennen zijn bij de chauffeur: de VEP (Voor Elkaar 
Pas). Met de VEP kan de leerling alle dagen van het jaar reizen in de bus van Arriva en op het 
treintraject van huis naar school. 

School geeft een 10+ leerling het advies als de school alle vertrouwen heeft dat de leerling de 
mogelijkheden in zich heeft om zelfstandig te leren reizen met OV/Fiets. 

School geeft dit advies in een VVK (vervoersverklaring) waarmee de ouder de aanvraag LLV doet. Op 
deze manier is de school in gesprek met de ouder, immers de school en de ouder kennen het kind.  

Ouders die drempelvrees hebben hun kind met OV te laten gaan of op de fiets, wordt in 
samenwerking met school gevraagd hoe het kind er zelf tegenaan kijkt.  
 
SWF biedt dan nog een extra mogelijkheid de kinderen te leren reizen onder begeleiding van een 
van onze 3 vrijwilligers. LLV ontlast daarmee in grote mate de ouder.  

De vrijwilliger zoekt het reisschema uit en maakt voorafgaand aan het leren reizen kennis met de 
leerling en de ouder. De vrijwilliger stemt goed af met de ouder. 



 

 

In de praktijk blijkt dat na een week begeleiden de 10+ leerling het reizen onder de knie heeft. Ze 
kunnen ook afspreken met vriendjes van school, want de VEP geeft hun de vrijheid te kunnen reizen 
met de bus door heel Friesland. Kinderen zoeken dat zelf uit.  

Als blijkt dat het de leerling niet zelfstandig lukt, dan gaat de leerling weer terug in het aangepast 
vervoer. Dit is 1 keer voorgekomen in de afgelopen 6 jaar. 

Het komt zelfs voor dat een leerling er zelf voor kiest om met de fiets te gaan i.p.v. het OV om zijn 
prikkelgevoeligheid of vanwege zijn energielevel. 

De 10 + kinderen die het niet meer leuk/stoer vinden om met de taxi te gaan willen vaak ook met 
het OV/fiets.  

De beste momenten om zelfstandig te leren reizen zijn direct na de zomervakantie of na de 
voorjaarsvakantie vanwege het weer, licht.  

Afhankelijk van de situatie komt het ook voor dat de leerling na de kerstvakantie of na de 
meivakantie start. 

Binnen het leerlingenvervoer wordt altijd geëvalueerd met school. Er is niet een moment geweest 
van evalueren met een rapport. Het doorlopende proces van evalueren en bijstellen werkt goed in 
de praktijk. Elke aanvraag wordt zorgvuldig bekeken en afgewogen.  

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf 9 jaar al zelfstandig kunnen leren reizen. In SWF is dat op 
10 jaar gesteld. Het zelfstandig reizen vanaf 10 jaar willen we blijven stimuleren. Hiervoor worden 
in den lande ook verschillende initiatieven ontwikkeld, mede doordat er tekorten zijn ontstaan aan 
beschikbare chauffeurs. Het advies is om in de toekomst in te gaan zetten op deze nieuwe 
initiatieven voor zelfstandig reizen in plaats van het doen van een evaluatie. 


