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Samenvatting 

Hierbij informeren wij u over een technische wijziging van de Modelverordening leerlingenvervoer. 
Het betreft de omschrijving van de term 'gehandicapte leerling'. 



Aan de leden 

vroc 
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

I 
I 

informatiecentrum tei. 

(070) 373 8020 

betreft 

Technische wijziging 

Modelverordening 

leerlingenvervoer 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

BAOZW/U201102030 

Lbr. 11/072 

bijlage(n) 

2 

datum 

29 november 2011 

Geacht college en gemeenteraad, 

De meest recente wijziging van de modelverordening leerlingenvervoer dateert van april 2008. 

In de begripsomschrijving (artikel 1) is toen de volgende definitie van de term 'gehandicapte 

leerling' opgenomen: 'een leerling die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap 

niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken'. De afzonderlijke artikelen 

waarin sprake was van leerlingen met een handicap zijn aangepast, in die zin dat daar nu alleen 

gesproken wordt van een 'gehandicapte leerling'. 

In de praktijk is gebleken dat deze aanpassingen tot verwarring leiden. De term 'gehandicapte 

leerling' is in het normale spraakgebruik té beladen om daar in een verordening een bijzondere 

definitie voor te hanteren. Daarom is er voor gekozen een en ander in de afzonderlijke artikelen 

weer ruim te omschrijven. Het is dan ook eenvoudiger een onderscheid aan te brengen tussen in 

het geheel niet óf niet zelfstandig - dus uitsluitend met begeleiding - van het openbaar vervoer 

gebruik kunnen maken. 

De invoering van het Passend onderwijs zal nopen tot een - waarschijnlijk - ingrijpende wijziging 

van de modelverordening leerlingenvervoer. Het leek echter niet verstandig de genoemde 

technische wijzigingen uit te stellen. 



Deze ledenbrief bevat de volgende bijlagen: 

. De wijzigingsverordening voor de Modelverordening leerlingenvervoer (bijlage 1) 

. De toelichting op deze wijzigingsverordening (bijlage 2) 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 

voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

onderwerp Technische wijziging Modelverordening leerlingenvervoer datum 28 november 2011 02/02 
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Toelichting bij de verordening tot wijziging van de Verordening 
leerlingenvervoer 

Ad A 
Het gaat hier om de bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van de 
leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordt aan een 
afstandscriterium (genoemd in artikel 15). Artikel 20 geeft echter de mogelijkheid in geval van 
gehandicapte leerlingen aangepast vervoer te bekostigen zónder dat moet worden voldaan aan een 
afstandscriterium - zie onder B. Dit is ook in lijn met titel 6 van de verordening, waar het gaat om 
vergelijkbare leerlingen van scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderdeel a 
van het huidige artikel 18 eerste lid kan daarom worden geschrapt. 

AdB 
Het begrip 'gehandicapt' is weer omschreven. 

AdC 
Het gaat hier om de bekostiging van het weekeinde- en vakantievervoer. De wijziging betreft een 
verwijzing naar het juiste onderdeel van artikel 18. 

AdD 
Het gaat hier om de bekostiging van openbaar vervoer mét begeleiding aan de ouders van de leerling 
die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een (reguliere) school voor 
voortgezet onderwijs bezoekt. Het begrip 'gehandicapt' is weer omschreven. Tevens is duidelijk 
gesteld dat het hier alleen om leerlingen gaat die uitsluitend onder begeleiding van het openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken. 

Ad E 
Het gaat hier om de bekostiging van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een 
basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een (reguliere) school voor voortgezet 
onderwijs bezoekt. Het begrip 'gehandicapt' is weer omschreven. Tevens is duidelijk gesteld dat het 
hier alleen om leerlingen gaat die in geen geval - ook niet onder begeleiding - van het openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken. 



Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 

De raad van de gemeente .... [naam gemeente]; 

Gelezen het voorstel van het college van .... [datum en eventueel nummer], inzake .... [invullen]; 

Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet 
op het voortgezet onderwijs; 

Besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente .... [naam gemeente]. 

Artikel I Wijziging verordening 

A Betreft artikel 18 

Artikel 18, het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

Onderdeel a 'de gehandicapte leerling, naar het oordeel van het college niet in staat is - ook niet 
onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken' wordt verwijderd. 

Onderdeel b wordt a 
Onderdeel c wordt b 

Het gehele artikel wordt dan: 

1. Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders 
van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordt 
aan het afstandscriterium van artikel 15, en 
a. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf 

_ uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per 
- openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of: 

b. openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet 
onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik 
kan maken van het vervoer per bromfiets. 

2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, 
dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van 
andere deskundigen te betrekken. 

B Betreft artikel 20 

Artikel 20, het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

Het laatste zinsdeel 'indien het college van oordeel is dat de leerling gehandicapt is' wordt: 
'indien het college van oordeel is dat de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de 

leerling dat vereist. 

Het gehele artikel wordt dan: 

1. Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de 
ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, in het geval de 
afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school minder 
bedraagt dan is bepaald in artikel 15, indien het college van oordeel is dat de lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling dat vereist. 

2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient 
het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding of het advies van andere 
deskundigen te betrekken. 



3. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten zoals bedoeld in het eerste lid, is 
artikel 19 van toepassing. 

C Betreft artikel 22 

Artikel 22, het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 

Het laatste zinsdeel 'met uitzondering van artikel 16, artikel 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid onder 
b, artikel 18, tweede lid, en artikel 20.' wordt: 
'met uitzondering van artikel 16, artikel 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid onder a, artikel 18, tweede 
lid, en artikel 20.' 

Het gehele artikel wordt dan: 

1. Het college verstrekt aan de ouders bekostiging van de kosten van het weekeindevervoer van de 
leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar 
de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen 
binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties. 

2. Het college bekostigt de kosten van het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per 
schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de 
leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de 
schoolgids van de school die de leerling bezoekt. 

3. Titel 3 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 16, 
artikel 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid onder a, artikel 18, tweede lid, en artikel 20. 

D Betreft artikel 25 

Artikel 25, het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

De eerste volzin, en daarvan het laatste zinsdeel 'en die gehandicapt is' wordt: 
'en die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het 

openbaar vervoer gebruik kan maken.' 

Het gehele artikel wordt dan: 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 verstrekt het college bekostiging op basis van de 
kosten van openbaar vervoer met begeleiding aan de ouders van de leerling die een basisschool, 
speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoekt en die 
vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar 
vervoer gebruik kan maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor 
basisonderwijs neemt het college artikel 9 in acht. 

2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient 
het college bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de 
ambulante begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken. 

3. Indien een begeleider meer dan een leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het 
openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider voor bekostiging in aanmerking. 

4. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten 
van het vervoer per fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al 
dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig 
gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets. 

E Betreft artikel 26 

Artikel 26, het eerste lid, onder a, wordt als volgt gewijzigd: 



De eerste volzin 'de leerling, naar het oordeel van het college gehandicapt is' wordt: 
'de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke 
handicap niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken.' 

Het gehele artikel wordt dan: 

1. Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van 
de leerling die een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet 
onderwijs bezoekt, indien 
a. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of 

zintuiglijke handicap niet in staat is - ook niet onder begeleiding - van openbaar vervoer gebruik 
te maken. Ten aanzien van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs neemt het 
college artikel 9 in acht. Of: 

b. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 25 en de leerling met gebruikmaking 
van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd 
met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden 
teruggebracht, of: 

c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 25 en openbaar vervoer ontbreekt, 
tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan 
maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per 
bromfiets. 

2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient 
het bij de beschikking het advies van de permanente commissie leerlingenzorg, de ambulante 
begeleider of het advies van andere deskundigen te betrekken. 

Artikel II Overgangsbepaling 

Er zijn geen overgangsbepalingen 

Artikel III Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van .... [het Gemeenteblad] 
waarin zij is geplaatst. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ....[datum]. 

De voorzitter, De griffier, 


