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Geachte leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Het nieuwe schooljaar is begonnen en het regent klachten over leerlingenvervoer. Voor veel
leerlingen met een beperking is goed leerlingenvervoer een noodzakelijke voorwaarde om gewoon
naar school te kunnen. In deze brief leest u drie aanbevelingen om het leerlingenvervoer te
verbeteren.
Bij het Nationale Zorgnummer en bij Stichting Lotje & Co kwamen in korte tijd veel meldingen uit
heel Nederland over leerlingenvervoer binnen. Ook scholen en andere belangenorganisaties laten
weten dat het leerlingenvervoer vaak ver onder de maat is. In de bijlagen leest u een greep uit de
verhalen van ouders en hun kinderen, om een beeld te krijgen van wat er fout gaat.
Drie maatregelen helpen de problemen in het leerlingenvervoer op te lossen:


Neem leerlingenvervoer op in het ontwikkelingsperspectief

Leerlingenvervoer is een randvoorwaarde om naar school te kunnen. Welke school het beste is
voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, wordt beoordeeld door het
samenwerkingsverband in overleg met de ouders. De gemeente organiseert het leerlingenvervoer,
los van het samenwerkingsverband. Dit leidt soms tot de onwenselijke situatie dat de afdeling
leerlingenvervoer van de gemeente, zonder enige inhoudelijke kennis van onderwijs, de meest
geschikte school afwijst en een school toewijst die dichterbij gelegen is. Neem het
leerlingenvervoer daarom op in het ontwikkelingsperspectief zodat het meest geschikte onderwijs,
en niet het vervoer, bepalend is.



Zorg voor naleving van de kwaliteitscriteria voor leerlingenvervoer

De landelijke kwaliteitscriteria moeten zorgen voor juiste afwegingen bij de
aanbestedingsprocedure. De criteria worden echter niet nageleefd, waardoor de kwaliteit van
leerlingenvervoer enorm verschilt per gemeente. Bij aanbestedingsprocedures is de prijs nu vaak
leidend, in plaats van de kwaliteit. Daarom moet er worden toegezien op de criteria. Onder meer
door goede klachtenprocedures, zodat duidelijk zichtbaar wordt wat misgaat. Daarnaast is
sanctionering om vervoerders die in gebreke blijven aan hun verantwoordelijkheden en
verplichtingen te houden.


Leg de inspraak van ouders bij leerlingenvervoer wettelijk vast

Ouders weten wat hun kind nodig heeft. Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ouders,
bij het opstellen van het programma van eisen, bij de uitvoering en de evaluatie. Door dit in de wet
te verankeren, is ouderinspraak niet langer een vrijblijvendheid die gemeenten ter zijde kunnen
schuiven.
De landelijke overheid mag zich niet langer verschuilen achter het standpunt dat leerlingenvervoer
binnen de beleidsvrijheid van gemeenten valt, en daarmee een lokale aangelegenheid is. Het Rijk
is, vanuit haar systeemverantwoordelijkheid, wel degelijk aan te spreken op de kwaliteit van het
leerlingenvervoer.
De medewerkers van Ieder(in) gaan graag met u in gesprek om met u mee te denken over
oplossingen voor dit acute probleem.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
Directeur
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