
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00645 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 16 juni 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Becht 
Portefeuille(s) : Onderwijs 

Contactpersoon : C. de Heer 

Tel.nr. : 8274 

E-mailadres : heer.c@woerden.nl 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door raadslid Reem Bakker van de fractie Bakker, over de gevolgen van de 
invoering van het nieuwe continurooster van De Keerkring - school voor speciaal 
basisonderwijs in Woerden - voor het vervoer door ouders van leerlingen uit Harmelen. 

Beantwoording van de vragen: 

Inleiding  
 
Ouders met kinderen op basisschool De Keerkring zijn deze week geïnformeerd dat, na de zomervakantie, 
ook op deze school het continurooster wordt ingevoerd. Hierdoor zijn kinderen dagelijks 45 minuten eerder 
vrij van school. De Keerkring is een school voor passend onderwijs waar kinderen vanuit de regio onderwijs 
krijgen. Door vele gemeenten is leerlingenvervoer naar deze school geregeld. Vanuit Woerden is er geen 
leerlingenvervoer geregeld. Ouders met kinderen uit Harmelen, Kamerik en Zegveld moeten zelf de 
kinderen naar deze school brengen. Veel van deze ouders werken. In het vervoer van deze kinderen gaat 
veel tijd zitten en wanneer de kinderen dagelijks 45 minuten eerder opgehaald moeten worden dan heeft 
dat invloed op de mogelijkheid van deze ouders om voldoende uren te blijven werken.  
 
Vragen aan het college van B en W in Woerden:  
 
1. Is het college er van op de hoogte dat ook op De Keerkring het continurooster ingevoerd gaat worden?  
 
Ja. Wij hebben hierover gesproken met de directeur van de school. 
 
De school heeft al een continurooster. Het continurooster wordt aangepast vanaf 1 augustus 2020 om in de 
pas te lopen met de schooltijden van andere scholen in Woerden. Dit betekent een verkorting van de 
schooltijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met driekwartier van 15:00 uur naar 14:15 uur en 
een verlenging op woensdag met een uur en driekwartier van 12:30 uur naar 14:15 uur. Dit is een 
zogenoemd vijfdagenmodel.  
 
De Keerkring voert het zogenoemde vijfdagenmodel in omdat elke schooldag hetzelfde ritme de leerlingen 
meer overzicht en rust geeft. Doordat leerlingen een kortere schooldag hebben, kunnen ze zich ook beter 
concentreren en hebben ze meer energie. Althans, dat zijn de verwachtingen van de school. Door de 
schooltijden te vervroegen gaat De Keerkring voortaan tegelijkertijd met de meeste andere scholen in 
Woerden uit. Hierdoor kunnen de leerlingen van De Keerkring ook meedoen aan naschoolse activiteiten, 
bijvoorbeeld die van de sportverenigingen, die eerder starten dan 15.00 uur. Eerder stoppen met lesgeven 
geeft ten slotte de leerkrachten meer tijd voor hun onderwijsondersteunende taken. De Keerkring heeft 
geen rekening gehouden met een mogelijke toename van de gemeentelijke kosten van het 
leerlingenvervoer, als voor sommige leerlingen uit Harmelen schooltaxivervoer moet worden ingezet omdat 
de toegankelijkheid van het onderwijs en de belastbaarheid van ouders te veel onder druk komen te staan. 
 
2. Is het college het met mij eens dat De Keerkring een andere school is dan de meeste scholen in 
Woerden en dat voor deze kinderen en hun ouders andere begeleiding nodig is dan in de meeste gevallen? 
Indien niet, waarom niet? 

 
Ja.  
 



3. Waarom wordt er, door de gemeente Woerden, voor kinderen uit Harmelen, Kamerik en Zegveld geen 
leerlingenvervoer naar De Keerkring geregeld?  

 
Dat is niet geheel juist. 
 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het naar school brengen en het van school ophalen van hun kind. 
De gemeente ondersteunt hen daarin ingeval toetsing aan onderstaand genoemde regelgeving daar 
aanleiding toe geeft. De gemeentelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in onder andere artikel 4 van de 
Wet op het primair onderwijs. Hoe de gemeente haar taak vormgeeft heeft uw raad vastgelegd in de 
Verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden 2009 en wij in de Beleidsregels vergoeding kosten 
schoolbezoek gemeente Woerden 2012. Alle ouders uit de gemeente Woerden -dus ook de in Harmelen 
wonende ouders- van leerlingen van De Keerkring kunnen leerlingenvervoer aanvragen. Er geldt wel een 
afstandscriterium van zes kilometer of meer: staat de school dichterbij dan krijgen de leerlingen geen 
leerlingenvervoer. Alleen adressen in de kern Harmelen en in het buitengebied zijn binnen de gemeente 
Woerden verder dan zes kilometer van De Keerkring gelegen.  
 
Leerlingenvervoer kent meerdere varianten: vergoeding van de kosten van het reizen met het openbaar 
vervoer (voor de leerling én voor de ouder als de leerling niet zelfstandig kan reizen), schooltaxi (wordt 
aangepast vervoer genoemd in de verordening) of een tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer 
(kilometervergoeding). Openbaar vervoer is de basis.  
 
Schooltaxivervoer voor leerlingen van 12 jaar en jonger wordt in de praktijk alleen ingezet voor speciaal 
onderwijs. Dit komt door een combinatie van factoren: de afstand (altijd buiten de gemeente Woerden), de 
kwetsbaarheid en leeftijd van de leerlingen, de belastbaarheid van de ouders en het kunnen combineren 
door de grotere aantallen (schaalvoordeel). Leerlingen gaan niet met de schooltaxi mee als alleen de reden 
is dat hun ouders door werkzaamheden of andere bezigheden hen niet naar school kunnen brengen. De 
plicht om een kind op een school in te schrijven, en ervoor te zorgen dat het kind het onderwijs ook volgt, 
ligt bij de ouders, niet bij de gemeente. Er moet meer aan de hand zijn. 
 
In de gemeente Woerden krijgen op dit moment acht leerlingen van De Keerkring leerlingenvervoer: van 
zes leerlingen uit Harmelen krijgen hun ouders een kilometervergoeding en twee leerlingen uit het 
buitengebied van Zegveld gaan met de schooltaxi naar De Keerkring (door afwezigheid van openbaar 
vervoer). 
 
De ouders van de leerlingen van De Keerkring uit Harmelen hebben op basis van de verordening recht op 
vergoeding van het reizen met het openbaar vervoer. Zij kiezen hier in de praktijk niet voor omdat het 
reizen met het openbaar vervoer hen te veel tijd kost en te omslachtig is – er zijn vaak andere kinderen in 
het gezin die in Harmelen naar de basisschool gaan. Met de eigen auto zijn deze ouders sneller heen en 
weer, en soms wordt er samen gereden zodat ouders niet elke schooldag naar Woerden hoeven. 
 
4. Is het college bereid om de ouders te ontlasten en bij een continurooster het leerlingenvervoer naar De 
Keerkring te herintroduceren? Indien niet, waarom niet?  
 
Een aantal ouders heeft met ons contact opgenomen nadat zij de brief van de school hadden gekregen 
over het nieuwe rooster. Alle ouders van de Harmelense leerlingen hebben wij daarop gevraagd of de 
invoering van de nieuwe schooltijden hen problemen gaat opleveren bij het leerlingenvervoer. Dat is 
gedeeltelijk zo. Het begeleiden van hun kinderen is ook bij de nieuwe schooltijden niet geheel onmogelijk. 
Samenreizen kan nog wel, en kinderen kunnen ook naar de buitenschoolse opvang. Doordat bassischolen 
in Harmelen op dezelfde tijd uitgaan, kunnen ouders het zelf ophalen van hun eigen kinderen mogelijk niet 
meer combineren. Het is voor de ouders al een hele uitdaging onderwijs en zorg voor de kinderen en werk 
te combineren, het wordt nu door het gelijktrekken van de schooltijden wel ingewikkelder. 
 
Leerlingenvervoer is maatwerk. In individuele situaties kan de toegankelijkheid van het onderwijs en de 
belastbaarheid van ouders te veel onder druk komen, waardoor schooltaxivervoer moet worden ingezet. Dit 
past binnen de verordening en de beleidsregels. Pas bij de aanvragen voor het leerlingenvervoer voor het 
nieuwe schooljaar worden de individuele situaties getoetst en kan schooltaxivervoer worden aangeboden.  
 
Als blijkt dat schooltaxivervoer voor een paar kinderen uit Harmelen nodig is, kan het voor de gemeente 
voordeliger zijn alle leerlingen van De Keerkring uit Harmelen met de schooltaxi naar school te laten gaan. 
De gemeente betaalt per uur dat er een taxivoertuig rijdt. Er kunnen hier maximaal vier of acht kinderen in 
mee. Als alle huidige zes leerlingen uit Harmelen met de schooltaxi naar Woerden gaan, kunnen de kosten 
voor het leerlingenvervoer vanuit Harmelen verdubbelen: van € 6.000 naar ongeveer € 12.000 per jaar. 



Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer 20.0018. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Artikel 42 vragen met betrekking tot continurooster op basisschool De Keerkring 

 

Inleiding 

Ouders met kinderen op basisschool De Keerkring zijn deze week geïnformeerd dat, na de 

zomervakantie, ook op deze school het continurooster wordt ingevoerd. Hierdoor zijn kinderen 

dagelijks 45 minuten eerder vrij van school. De Keerkring is een school voor passend onderwijs waar 

kinderen vanuit de regio onderwijs krijgen. Door vele gemeenten is leerlingenvervoer naar deze 

school geregeld. Vanuit Woerden is er geen leerlingenvervoer geregeld. Ouders met kinderen uit 

Harmelen, Kamerik en Zegveld moeten zelf de kinderen naar deze school brengen. Veel van deze 

ouders werken. In het vervoer van deze kinderen gaat veel tijd zitten en wanneer de kinderen 

dagelijks 45 minuten eerder opgehaald moeten worden dan heeft dat invloed op de mogelijkheid van 

deze ouders om voldoende uren te blijven werken.  

 

Vragen aan het college van B en W in Woerden: 

1. Is het college er van op de hoogte dat ook op De Keerkring het continurooster ingevoerd gaat 

worden? 

2. Is het college het met mij eens dat De Keerkring een andere school is dan de meeste scholen 

in Woerden en dat voor deze kinderen en hun ouders andere begeleiding nodig is dan in de 

meeste gevallen? Indien niet, waarom niet? 

3. Waarom wordt er, door de gemeente Woerden, voor kinderen uit Harmelen, Kamerik en 

Zegveld geen leerlingenvervoer naar De Keerkring geregeld? 

4. Is het college bereid om de ouders te ontlasten en bij een continurooster het 

leerlingenvervoer naar De Keerkring te herintroduceren? Indien niet, waarom niet? 

 

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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