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De raad besluit: 

I. De artikelen 1, 2, 5, 10, 15, 16, 17 18, 20, 22, 21, 23, 25, 24 26 en 31 van de Verordening 
leerlingenvervoer Woerden 2009 te wijzigen in: 

Artikel 1: Begripsomschrijving 
In deze verordening wordt verstaan onder 
a. school: 
- een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs (Stb. 1998, 495); 
- een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet 

speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496); 
- een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 

512); 
b. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; 
c. leerling: een leerling van een school als bedoeld onder a; 
d. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; 
e. afstand: de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling 

voldoende begaanbare en veilige weg; 
f. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de 

opstapplaats ēn de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag 
volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting 
onmogelijk maakt; 

g. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per 
trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto; 

h. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi; 
i. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets; 
j . reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de 

schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten indien en voor zover de leerling het 
schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan 
wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids, een 
eventuele wachttijd, en de aankomst bij de woning; 



k. toegankelijke school: 
- voor wat betreft basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de 

verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of de 
speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; 

- voor wat betreft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs: 
de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waarop de leerling is 
aangewezen; 

I. inkomen: het ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 215) vastgestelde 
gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het 
schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd. 

m.opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van 
het vervoer; 

n. commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de 
expertisecentra; 

o. vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk 
geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider, of bekostiging van de 
goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of 
aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen. 

p. commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41 , tweede lid, van de Wet op de 
expertisecentra; 

q. samenwerkingsverband: 
- voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en 

vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of 
- voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en 

zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; 
r. stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding; 
s. 'gehandicapte leerling': een leerling bedoeld onder c. die door een lichamelijke, verstandelijke of 

zintuigelijke handicap en of door zijn leeftijd, niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan 
maken. 

t. doelmatig openbaar vervoer: het reizen met het openbaar vervoer waarbij de leerling buiten zijn 
woonplaats niet meer dan een keer hoeft over te stappen of het reizen met het openbaar vervoer is 
langer dan 90 minuten enkele reis . 

u. begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer 
te begeleiden; 

Artikel 2: Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten 
1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente 

verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het 
bepaalde in deze verordening. 

2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie 
slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een 
bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening 
moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling 
van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op bekostiging vervallen. 

3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor 
het schoolbezoek van hun kinderen. 

4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag 
verstrekt aan de leerling. 

5. Het college kent aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerling zonder handicap die 
een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, op aanvraag een passende 
vervoersvoorziening toe indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem 
toegankelijke school meer dan zes km bedraagt, en indien openbaar vervoer ontbreekt of is 
niet doelmatig. 

6. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten op grond van het vijfde lid, 
kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te 
laten vervoeren. Indien het college toestaat dat de ouders een of meer leerlingen zelf 
vervoeren of laten vervoeren, is artikel 19 van toepassing. 

7. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten op grond van het vijfde lid en 
bekostiging van eigen vervoer voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is, kan het 
college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten 
vervoeren. 



Artikel 5: Aanvraagprocedure 
1. Een aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het college 

van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het 
formulier vermelde gegevens. 

2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 1 juni 
voorafgaand aan dat schooljaar ingediend. 

3. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders 
verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken. 

4. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens. 

5. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het 
stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. 

6. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen: 
a. met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 1 juni is ingediend; 
b. met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het 

schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet 
ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college. 

7. Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling niet of slechts 
gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding 
of de commissie van onderzoek en of het advies van andere deskundigen te betrekken. 

Artikel 15: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor speciaal onderwijs 

bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van 
de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt. 

2. 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. 

Artikel 17: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider 
1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15, bekostigt het college 

tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders ten 
behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn 
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van het 
openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken, en bekostiging van de kosten van openbaar 
vervoer voor leerling en begeleider voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is. 

2. 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. 

Artikel 18: Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van 
de leerling die een school voor speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordt aan het 
afstandscriterium van artikel 15, en 
a. de gehandicapte leerling, naar het oordeel van het college niet in staat is - ook niet onder 

begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken, of: 
b. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur 

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

c. openbaar vervoer ontbreekt of is niet doelmatig, 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. 

Artikel 20: Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voorscholen voor 
speciaal onderwijs 

1. Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
aan de ouders van de leerling die een school voor 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 aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten zoals bedoeld in het eerste 
lid, is artikel 19 van toepassing. 

Artikel 21: Bekostiging van de kosten van het weekeinde en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders 
Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend 
speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze Titel. 

Artikel 22: Bekostiging kosten weekeinde en vakantievervoer 
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 18, 
onder b, en artikel 20. Artikel 5, lid 7 is niet van toepassing. 

Artikel 23: Drempelbedrag 
1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor 

basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, van wie het inkomen 
tezamen meer bedraagt dan euro 24.750,-, wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de 
kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11 
bepaalde afstand te boven gaan. 

2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan 
wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een 
speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, per 
leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over 
de in artikel 11 bepaalde afstand, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan euro 
24.750,-. 

3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van 
openbaar vervoer die bij gebruik van de OV-chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende 
OV-betaalmogelijkheid voor de in artikel 10 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden 
gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Bij 
het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortingen die voor de leerling binnen 
het systeem kunnen gelden. 

4. Het bedrag van euro 24.750,-, genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 
januari 2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van 
volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en of jaren en 
rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van 
het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van euro 24.750,-. 

5. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een 
vervoersvoorziening is verstrekt. 

Artikel 24: Financiële draagkracht 

1. Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor 
basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met 
een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag. 

2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt 
dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de 
financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het 
vervoer. 

3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het 
tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het gecorrigeerde 
verzamelinkomen van de ouders in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.Zij 
bedragen: 



Inkomen in euro's Eigen bijdragen in euro's 
0- 33.000 0 

33.000- 40.000 140 
40.000 - 46.000 585 
46.000 - 52.000 1.090 
52.000 - 59.000 1.595 
59.000 - 65.500 2.100 

65.500 en verder Voor elke extra 5.000: 515 erbij 

4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2016 
jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen 
werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar en of 
jaren, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 500,-. 

5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 
2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks 
alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 
januari van het voorafgaande jaar en of jaren, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van 
euro 5,-. 

6. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een 
vervoersvoorziening is verstrekt. 

Artikel 25: Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 kan 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, een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs 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 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. 

3. 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. 

Artikel 26: Bekostiging op basis van kosten van aangepast vervoer 
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, een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs of een schooi voor voortgezet onderwijs bezoekt, indien 

a. de leerling, naar het oordeel van het college, door zijn lichamelijke, verstandelijke of 
zintuiglijke handicap niet in staat is- ook niet onder begeleiding -zelfstandig van het 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 500Zo 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 
of is ondoelmatig, 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. 

Artikel 29: Afwijken van bepalingen 
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de 
ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan 
deskundigen. 



Artikel 31: Overgangsregeling 
Ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 een 
vervoersvoorziening van het college hebben gekregen, houden deze voorziening ten minste tot en 
met 31 juli 2016, als 

a. de ouders deze voorziening jaarlijks aanvragen om te verlengen, en 
b. de leerling verblijft in dezelfde woning als in het schooljaar 2014-2015, en 
c. de leerling bezoekt dezelfde school als in het schooljaar 2014-2015. 

II. De artikelen 10, 15a en 16 van de Verordening leerlingenvervoer Woerden 2009 te laten vervallen 

III. De benaming van titels 3 en 6 van de Verordening leerlingenvervoer Woerden 2009 te wijzigen in: 

TITEL 3: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR 
SPECIAAL ONDERWIJS 

TITEL 6: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN MET EEN HANDICAP 
VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS, VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN 
VOORTGEZET ONDERWIJS 

Inleiding: 

Op 1 augustus 2014 is artikel 4 van de Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs gewijzigd. Door de wijziging van artikel 4 vervalt het recht op het 
leerlingenvervoer voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die zelfstandig met het 
openbaar vervoer kunnen reizen. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO), hebben voortaan dezelfde rechten op een 
leerlingenvervoervoorziening. 

De VSO-leerlingen verliezen dus hun speciale status. Ze worden gelijk gesteld aan de leerlingen in 
het algemene voortgezet onderwijs. Dit betekent dat leerlingen in het voortgezet onderwijs 
(algemeen en speciaal) alleen nog recht op leerlingenvervoer hebben (openbaar vervoer met 
begeleiding, taxivervoer of een kilometervergoeding) als zij door hun structurele lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking NIET zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets 
gebruik kunnen maken. 

De uitvoering van het recht op leerlingenvoer heeft uw raad vastgelegd in de Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Woerden 2009. Wij adviseren u naar aanleiding van de wetswijziging 
de verordening te wijzigen. Het is verder wenselijk de verordening op een aantal onderdelen te 
actualiseren. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de 
Expertisecentra 

Beoogd effect: 

Aanpassing en actualiseren van de Verordening leerlingenvervoer Woerden 2009 voor kosten van 
schoolbezoek van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. 

Argumenten: 

1. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs behouden het recht op leerlingenvervoer. 
Wij stellen uw raad voor aan de ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zonder 
een permanente beperking in het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer een 
vervoersvoorziening toe te (blijven) kennen als de leerling niet of nauwelijks met het openbaar 
vervoer naar zijn school kan reizen omdat het openbaar vervoer ontbreekt of het reizen met het 
openbaar vervoer te omslachtig is. 



Het gelijkstellen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zonder openbaar 
vervoersbeperking met leerlingen van het voortgezet onderwijs door de wetgever lijkt op het eerste 
gezicht logisch. Leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs die naar hun school moeten reizen 
met het openbaar vervoer krijgen immers ook geen vergoeding. Het verschil tussen beide situaties 
is echter dat het overgrote deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in hun directe 
omgeving naar school gaat, terwijl leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs altijd buiten 
Woerden naar school gaan. De belasting voor de leerling is groter, en de kosten voor de ouders zijn 
(veel) hoger in het voortgezet speciaal onderwijs dan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Veel kinderen moeten vaak ver reizen; het vervoer per taxi is voor hen geen overbodige luxe. Vaak 
is het de enige manier om op school te komen. 

Voorstel te wijzigen artikelen: 1, 2, 15, 15a, 16, 18, 20, 21, 22, 25 en 26, en titels 3 en 6 (benaming) 

2. Eigen bijdrage 
De lasten van de wetswijziging neerleggen bij de ouders is ook financieel vooralsnog een te grote 
stap. Op korte termijn is thuisnabij onderwijs als het gaat om afstand, niet realistisch. Er worden in 
de nabije toekomst geen scholen of afdelingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in 
Woerden of in de directe omgeving van Woerden geopend. Het is wel redelijk aan de ouders - net 
als dat nu in de verordening staat bij het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs - een beperkte 
inkomensafhankelijke bijdrage te vragen. Immers elke ouder maakt kosten voor het vervoer tussen 
huis en school. Uw raad heeft in de verordening vastgelegd dat de eerste zes kilometer dat een 
kind af moet leggen van huis naar een school voor (speciaal) basisonderwijs, voor eigen rekening 
van de ouders is. Dit zogenoemde drempelbedrag is gelijk aan het jaarbedrag dat de ouders kwijt 
zouden zijn als hun kind de eerste 6 kilometer van de reis naar school per openbaar vervoer reist. 
Voor 2014-2015 is deze bijdrage C 509 per jaar (bij een inkomen van C 24.750 of hoger.) Wettelijk 
mag de gemeente geen bijdrage vragen voor het vervoer van leerlingen met een 
vervoersbeperking. 

Voorstel te wijzigen artikel: 23. 

3. Overgangsbepaling 
Iets wat je al jaren doet, en waar ouders voor hun kinderen lang gebruik van maken, kun je niet 
zomaar stoppen. Wij stellen uw raad voor een overgangsregel op te nemen in de verordening. 
Deze luidt: 
Ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 een 
vervoersvoorziening van het college hebben gekregen, houden deze voorziening ten minste tot en 
met 31 juli 2016, als 

a. de ouders deze voorziening jaarlijks aanvragen om te verlengen, en 
b. de leerling verblijft in dezelfde woning als in het schooljaar 2014-2015, en 
c. de leerling bezoekt dezelfde school als in het schooljaar 2014-2015. 

Waarom tot 1 augustus 2016? 
De gemeente heeft een contract met twee taxibedrijven. De contracten lopen tot en met het 
schooljaar 2015 - 2016 (met de optie om met een jaar te verlengen.) 

Voorstel te wijzigen artikel: 30. 

4. Actualiseren verordening 
Wijziging van de verordening is een natuurlijk moment deze te actualiseren, te vereenvoudigen en 
te corrigeren: 

a. Om de last voor leerling en ouders te beperken en ook het reizen naar school met het 
openbaar vervoer te bevorderen, is het wenselijk het begrip 'doelmatig openbaar vervoer' 
ruimer te definiëren door na 'Met doelmatig openbaar vervoer wordt bedoeld het reizen met 
het openbaar vervoer waarbij de leerling buiten zijn woonplaats niet meer dan één keer 
hoeft over te stappen.', toe te voegen: 

'of het reizen met het openbaar vervoer is langer dan 90 minuten enkele reis.' 

De 90 minuten is gelijk aan de maximale verblijfsduur in de taxi. 



b. In diverse artikelen was vastgelegd dat als het college een voorziening van 
leerlingenvervoer voor een leerling niet of slechts gedeeltelijk toekent, het college het 
advies van de commissie voor de begeleiding of de commissie van onderzoek en of het 
advies van andere deskundigen moet betrekken. De kosten voor het raadplegen van 
deskundigen waren voor de ouders als de deskundige hen geen gelijk gaf. Deze 
bepalingen die in meerdere artikelen waren opgenomen zijn in het voorstel in één artikel 
ondergebracht. Wij stellen uw raad verder voor de kosten voor het raadplegen van 
deskundigen door de gemeente te laten dragen, en niet door de ouders. 

c. Door de komst van de OV-chipkaart moet artikel 23 worden gewijzigd. Tegelijkertijd wordt 
de bedragen die jaarlijks worden geïndexeerd geactualiseerd in hetzelfde artikel; dit geldt 
ook voor artikel 24. 

d. Nieuwe organen of bestaande organen met een andere functie en het schrappen van de 
onderwijssoort voortgezet speciaal onderwijs leiden tot wijzigingen in de verordening. 

Voorstel te wijzigen artikelen: 1, 5, 23, en 24 

Kanttekeningen: 

Geen. 

Financiën en statistiek: 

De kosten van het wettelijk verplichte deel van het leerlingenvervoer van leerlingen van het 
voortgezet speciaal onderwijs waren in 2014 ongeveer 6 227.265. Dit is 61 procent van de totale 
uitgaven van het leerlingenvervoer in 2014 (C 756.849.) De kosten voor het niet- wettelijk verplichte 
deel van het leerlingenvervoerwaren in 2014 C 16.435. Wij verwachten in de nabije toekomst geen 
rigoureuze veranderingen daarin. 

Er is (nog) geen korting op het gemeentefonds door het Rijk aangekondigd door het wegvallen van 
de verplichting leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zonder vervoersbeperking 
leerlingenvervoer aan te bieden. Zolang er nog geen korting op het gemeentefonds is doorgevoerd 
blijven uitgaven en inkomsten voor de gemeente gelijk. Volgens de VNG zijn er ook geen plannen 
dat de algemene uitkering (gemeentefonds) op dit onderdeel wordt gekort. 

De bedragen zijn zorgvuldig berekend, maar zijn wel indicatief. De kosten van het taxivervoer per 
leerling zijn niet exact te bepalen omdat je in de praktijk niet per leerling betaalt maar per rit 
(maximaal 8 kinderen.) Niet voor alle leerlingen is alleen op basis van hun school en onderwijssoort 
te bepalen of zij zelfstandig met het openbaar vervoer zouden kunnen reizen. Om dit vast te 
kunnen stellen moet onderzoek plaats vinden door een onafhankelijk deskundige. 
Leerlingenvervoer is een open einderegeling: kosten laten zich slecht voorspellen. 

In Woerden maken in het schooljaar 2014-2015 72 leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs 
gebruik van het leerlingenvervoer: 77 procent moet wettelijk worden vervoerd, 23 procent niet. 

Van de 72 leerlingen heeft ongeveer de helft te maken met doelmatig vervoer: er is openbaar 
vervoer, als ze reizen met het openbaar vervoer hoeven ze buiten hun woonplaats niet meer dan 
één keer over te stappen en de reis duurt niet langer dan 90 minuten van deur tot deur. 

Wat zijn de beperkingen van deze leerlingen? 

Stoornis autistisch spectrum 18 
Verstandelijk 18 
Gedrag 10 
Taal en spraak 10 
Lichamelijk 5 
Meervoudig 4 
Psychisch 4 
Chronisch vermoeidheidssyndroom 3 



Naar welke gemeenten worden de leerlingen vervoerd? 

Utrecht 35 
Houten 6 
Amersfoort 5 
Bilthoven 3 
Doorn 3 
Huizen 3 
Maarsbergen 3 
Soest 3 
Overige bestemmingen (1 of 2 leerlingen.) 11 

Welk type vervoersvergoeding krijgen de leerlingen? 

Aangepast vervoer (taxi) 59 
Openbaar vervoer 12 
Kilometervergoeding 1 

Uitvoering en communicatie: 

Publiceren verordening, vaststellen wijziging beleidsregels door burgemeester en wethouders, 
wijzigen informatie op de website en in formulieren, informeren ouders, samenwerkingsverbanden 
en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. 

Inwerkingtreding 
De wijzigingen van de verordening treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking, dit is conform artikel 142 van de Gemeentewet. Er is voldoende tijd voordat de 
nieuwe aanvraagprocedure voor het schooljaar 2015-2016 start. Er is zoals eerder is beschreven 
een overgangsbepaling opgenomen voor ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 een vervoersvoorziening van de gemeente hebben 
gekregen. Zij houden deze voorziening ten minste tot en met 31 juli 2016. 
De wijziging van de beleidsregels treden in werking de dag na publicatie. Deze publicatie is na de 
publicatie van de wijziging van de verordening omdat de beleidsregels gaan over de uitvoering van 
de gewijzigde verordening. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

NVT 

Bijlagen: 

1. Huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden 2009 (15i.00800) en 
2. Overzicht van oude en nieuwe artikelen Verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden 

2009 (15İ.00798.) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeesti 
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VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE WOERDEN 2009, versie 31 mei 2012 

 

TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1: Begripsomschrijving 
In deze verordening wordt verstaan onder 
a. school: 
- een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs (Stb. 1998, 495); 
- een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet 

speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496); 
- een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 

1998, 512); 
b. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; 
c. leerling: een leerling van een school als bedoeld onder a; 
d. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; 
e. afstand: de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling 

voldoende begaanbare en veilige weg; 
f. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de 

opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de 
schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling 
die aansluiting onmogelijk maakt; 

g. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per 
trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto; 

h. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi; 
i. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets; 
j. reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de 

schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten indien en voorzover de leerling 
het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids 
aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de 
schoolgids, een eventuele wachttijd, en de aankomst bij de woning; 

k. toegankelijke school: 
- voor wat betreft basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de 

verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of de 
speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; 

- voor wat betreft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet 
onderwijs: de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort 
waarop de leerling is aangewezen; 

l. inkomen: het ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 215) vastgestelde 
gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan 
het schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd. 

m. opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken 
van het vervoer; 

 



 2 

n. commissie voor de begeleiding: de commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van 
een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, niet zijnde een instelling, 
of de bevoegde gezagsorganen van twee of meer scholen als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
op de expertisecentra, niet zijnde instellingen, die hetzelfde expertisecentrum instandhouden; 

o. vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college 
noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider,  of 
bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo 
nodig diens begeleider, of aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet 
verzorgen.  

p. permanente commissie leerlingenzorg: de commissie als bedoeld in artikel 23 van de Wet op 
het primair onderwijs; 

q. samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 van de Wet op 
het primair onderwijs; 

r. commissie voor de indicatiestelling: de commissie als bedoeld in artikel 28 c van de Wet op de 
expertisecentra. 

s. ‘gehandicapte leerling’: een leerling bedoeld onder c, die door een lichamelijke, verstandelijke 
of zintuiglijke handicap en of door zijn leeftijd, niet zelfstandig van het openbaar vervoer 
gebruik kan maken. 

t. doelmatig openbaar vervoer: het reizen met het openbaar vervoer waarbij de leerling buiten 
zijn woonplaats niet meer dan één keer hoeft over te stappen. 
 

Artikel 2: Bekostiging van de door het college nood zakelijk te achten vervoerskosten 
1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente 

verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het 
bepaalde in deze verordening. 

2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie 
slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een 
bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening 
moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling 
van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op bekostiging vervallen. 

3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor 
het schoolbezoek van hun kinderen. 

4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag 
verstrekt aan de leerling. 

 
Artikel 3: Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toe gankelijke school 
1. Bekostiging van de vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan 

wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer 
naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou 
brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen. 

2. Indien ouders bekostiging van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van een 
school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan in artikel 11 of 15 is bepaald, 
terwijl een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn gelegen, 
ontstaat slechts aanspraak op bekostiging naar eerstgenoemde school als door de ouders 
schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar 
onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de 
soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen. 

 
Artikel 4: Uitbetaling van de bekostiging 
Het college bepaalt bij het verstrekken van bekostiging van de vervoerskosten de wijze en het 
tijdstip van de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging, met dien verstande 
dat de tijdsduur, indien dit mogelijk is, voor meerdere jaren of de hele schoolperiode wordt 
vastgesteld. 
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Artikel 5: Aanvraagprocedure 
1. Een aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het 

college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de 
op het formulier vermelde gegevens. 

2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 1 
juni voorafgaand aan dat schooljaar ingediend. 

3. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de 
ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken. 

4. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens. 

5. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. 
Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. 

6. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen: 
a. met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 1 juni is ingediend; 
b. met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het 

schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet 
ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college. 

 
Artikel 6: Doorgeven van wijzigingen 
1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging 

van de vervoerskosten, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk 
mede te delen aan het college. 

2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de verstrekte bekostiging, vervalt de 
aanspraak op bekostiging en verstrekt het college al dan niet opnieuw bekostiging van de 
vervoerskosten. 

3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging 
als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte bekostiging is verstrekt, 
vervalt de aanspraak op bekostiging van de vervoerskosten terstond en verstrekt het college al 
dan niet opnieuw bekostiging van de vervoerskosten. 
Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders. 

4. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden 
verrekend bij een eventuele nieuwe verstrekking van bekostiging. 

 
Artikel 7: Peildatum leeftijd leerling 
Voor het verstrekken van bekostiging op basis van artikel 12 is bepalend de leeftijd van de 
leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft. 

 
Artikel 8: Andere vergoedingen 
De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een toelage, voorzover die 
voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten. 

 

TITEL 2: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE (NIE T-GEHANDICAPTE) 
LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS 

Artikel 9: Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toe gankelijke speciale school voor 
basisonderwijs in het samenwerkingsverband 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt bekostiging verstrekt van de kosten van het 
vervoer over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en: 
a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het 

samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of 
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b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a. bedoelde 
samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten 
met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, 
bedoeld onder a.. 

 
Artikel 10: Permanente commissie leerlingenzorg 
1. Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor 

primair onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking de beslissing 
te betrekken van de permanente commissie leerlingenzorg over de toelating van de leerling op 
een speciale school voor basisonderwijs. 

2. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele 
adviezen van de permanente commissie leerlingenzorg die voor de beoordeling van die 
aanvraag van belang zijn. 

 
Artikel 11: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs of een 

speciale school voor basisonderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het 
openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem 
toegankelijke school meer dan zes km bedraagt. 

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

 
Artikel 12: Bekostiging van de kosten van vervoer t en behoeve van een begeleider 
1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11, bekostigt het college 

tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van 1 begeleider, indien de leerling jonger dan 
tien jaar is, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond 
dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te 
maken. 

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

 
Artikel 13: Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders 
van de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs 
bezoekt, indien voldaan wordt aan het afstandscriterium van artikel 11, 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. 

 
Artikel 14: Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer  

1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en bekostiging van eigen 
vervoer voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is, kan het college de ouders op 
aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. 

2. (Vervallen) 
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3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college 
aan de ouders die een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten vervoeren, ongeacht de 
mate van aanwezigheid en of doelmatigheid van het openbaar vervoer, in alle gevallen per 
gezin een kilometervergoeding per schooldag van twee maal 3,3 maal het normbedrag voor 
de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets indien openbaar 
vervoer wel doelmatig is, afgeleid van de Reisregeling Binnenland. Als toepassing wordt 
gegeven aan dit lid  wordt het drempelbedrag als bedoeld in artikel 23 per gezin één keer in 
rekening gebracht.  

4. (Vervallen) 
5. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst 

toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets 
of bromfiets, verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van 
een kilometervergoeding voor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling 
Binnenland. 

 

 
TITEL 3: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEER LINGEN VAN SCHOLEN 
VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS 

 
Artikel 15: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de 
afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer 
bedraagt. 

2. 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. 

 
Artikel 15a: Bekostiging naar de dichtstbijzijnde t oegankelijke WEC school cluster 4  
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 geldt voor de leerling die een school voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt als dichtstbijzijnde toegankelijke school, de 
school die door de commissie voor de indicatiestelling is geadviseerd. Dit is van toepassing 
zolang de leerling zijn woonplaats heeft in het gebied van het regionale expertisecentrum 
waaraan voornoemde commissie is verbonden.  
 

Artikel 16: Commissie voor de begeleiding 
Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een school voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs niet of slechts gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking 
het advies van de commissie voor de begeleiding en het advies van andere deskundigen te 
betrekken. Indien voor de advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor 
rekening van de ouders. 

 

Artikel 17: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een 
begeleider 
1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15, bekostigt het college 

tevens de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders 
ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn 
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van 
het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken, en bekostiging van de kosten van 
openbaar vervoer voor leerling en begeleider voor het college de goedkoopste wijze van 
vervoer is. 
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2. Indien het college de in het vorige lid bedoelde aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, 
dient het bij de beschikking het advies van  deskundigen te betrekken. Indien voor de 
advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor rekening van de ouders. 

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. 

 

Artikel 18: Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
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 gehandicapte leerling, naar het oordeel van het college niet in staat is - ook niet onder 

begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken, of: 
b. 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. openbaar vervoer ontbreekt of is niet doelmatig, 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 college bij de beschikking het advies van deskundigen te betrekken. Indien voor de 
advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor rekening van de ouders. 

 

Artikel 19: Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer  

1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en bekostiging van eigen 
vervoer voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is, kan het college de ouders op 
aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. 

2. (Vervallen) 
3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college 

aan de ouders die een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten vervoeren, ongeacht de 
mate van aanwezigheid en of doelmatigheid van het openbaar vervoer, in alle gevallen per 
gezin een kilometervergoeding per schooldag van twee maal 3,3 maal het normbedrag voor 
de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets indien openbaar 
vervoer wel doelmatig is, afgeleid van de Reisregeling Binnenland.  

4. (Vervallen) 
5. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst 

toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets 
of bromfiets, verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van 
een kilometervergoeding voor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling 
Binnenland. 

 
 
Artikel 20: Bekostiging vervoerskosten van gehandic apte leerlingen voor scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs 
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 deskundigen te betrekken. Indien voor de 
advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor rekening van de ouders. 

3. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten zoals bedoeld in het eerste 
lid, is artikel 19 van toepassing. 
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TITEL 4: BEPALINGEN OMTRENT WEEKEINDE- EN VAKANTIEV ERVOER 

 
Artikel 21: Bekostiging van de kosten van het weeke inde en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders 
Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend 
(voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in 
deze Titel. 

 
Artikel 22: Bekostiging kosten weekeinde en vakanti evervoer 
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, voorzover 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, voorzover 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 b, artikel 18, tweede lid, en artikel 20. 

 

TITEL 5: EIGEN BIJDRAGE EN BEKOSTIGING NAAR FINANCI ËLE DRAAGKRACHT 
 
 
Artikel 23: Drempelbedrag 
1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school 

voor basisonderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan euro 23.850,-, 
wordt slechts bekostiging verstrekt voorzover de kosten van het vervoer van die leerling de 
kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11 bepaalde afstand te boven gaan. 

2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt 
dan wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor 
basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar 
een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11 
bepaalde afstand, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan euro 23.850,-. 

3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten 
van openbaar vervoer die op grond van de zone-indeling in de regeling die is gebaseerd op 
artikel 30 , eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, voor de afstand redelijkerwijs zouden 
worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk 
gebruik ervan. 

4. Het bedrag van euro 23.850,-, genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 
januari 2013 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van 
volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en 
rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats 
van het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van euro 23.850,-. 

5. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een 
vervoersvoorziening is verstrekt. 
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Artikel 24: Financiële draagkracht 
1. Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor 

basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met 
een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag. 

2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt 
dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de financiële 
draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer. 

3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het 
tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het gecorrigeerde 
verzamelinkomen van de ouders in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.  
Zij bedragen:  
 

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s 
 0 – 32.000 0 

32.000-38.500 125 
38.500-44.5003 525 
44.500-50.000 970 
50.000-57.000 1.420 
57.000-63.000 1.875 

63.000 en verder Voor elke extra €  5.000: €  460 erbij 

4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2009 
jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen 
werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en 
rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 500,-. 

5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 
2009 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle 
huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari 
van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 5,-. 

6. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een 
vervoersvoorziening is verstrekt. 

 

TITEL 6: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN GEHANDI CAPTE LEERLINGEN 
VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ON DERWIJS 

 
Artikel 25: Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding 
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, 
dienen zij bij de beschikking het advies van deskundigen te betrekken. Indien voor de 
advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor rekening van de ouders. 

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. 
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Artikel 26: Bekostiging op basis van kosten van aan gepast vervoer 
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, door zijn lichamelijke, verstandelijke of 

zintuiglijke handicap niet in staat is- ook niet onder begeleiding -zelfstandig van het 
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 een deskundige te betrekken. Indien voor de 
advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten voor rekening van de ouders. 

 

Artikel 27: Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer  
1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en bekostiging van eigen 

vervoer voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is, kan het college de ouders op 
aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. 

2. (Vervallen) 
3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, verstrekt het college 

aan de ouders die een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten vervoeren, ongeacht de mate 
van aanwezigheid en of doelmatigheid van het openbaar vervoer, in alle gevallen per gezin een 
kilometervergoeding per schooldag van twee maal 3,3 maal het normbedrag voor de 
vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets indien openbaar vervoer 
wel doelmatig is, afgeleid van de Reisregeling Binnenland.  

4. (Vervallen) 
5. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst 

toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets of 
bromfiets, verstrekt het college aan de ouders bekostiging van een bedrag op basis van een 
kilometervergoeding voor de fiets dan wel bromfiets, afgeleid van de Reisregeling Binnenland. 

 

 
TITEL 7: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 28: Beslissing college in gevallen waarin d e regeling niet voorziet 
In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet 
voorziet, beslist het college. 
 

Artikel 29: Afwijken van bepalingen 
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de 
ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd 
aan deskundigen. Indien voor de advisering kosten in rekening worden gebracht, zijn de kosten 
voor rekening van de ouders. 
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Artikel 30: Intrekking oude regeling 
De verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden (vastgesteld op 29 juni 2005) wordt 
ingetrokken. 

 

Artikel 31: Overgangsregeling 
1. Voor een leerling als bedoeld in Titel 6 voor wie in het schooljaar 2001/2002 krachtens de Wet 

Rea een vervoersvoorziening werd verstrekt, niet zijnde een voorziening in de vorm van een 
bruikleenauto of een voorziening deel uitmakend van of samenhangend met een 
leefvervoervoorziening, blijft, indien de ouders dat wensen, zo nodig in afwijking van artikel 3 
aanspraak bestaan op een gelijkwaardige voorziening van en naar de school die de leerling in 
schooljaar 2001-2002 bezocht. 

2. Voor de leerling van leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs die in het schooljaar 
2001-2002 een vervoersvoorziening kreeg naar een school voor speciaal voortgezet 
onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of een opdc, blijft aanspraak 
bestaan op een vervoersvoorziening van en naar de school of opdc die de leerling in het 
schooljaar 2001-2002 bezocht indien de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km 
bedraagt. Titel 5 is van overeenkomstige toepassing. 

3. De bepalingen in Titel 6 zijn voor de eerste maal van toepassing in het schooljaar 2002-2003. 
Op het vervoer van leerlingen voorafgaand aan het schooljaar 2002-2003 en daarop 
betrekking hebbende geschillen, blijven de regelingen zoals luidend voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze verordening van toepassing. 

 
Artikel 32: Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
 
Artikel 33: Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Woerden 2009.  



1 
 

Aan te passen artikelen Verordening leerlingenvervoer Woerden 2009, wijzigingen in grijs te lezen, 
bij raadsvoorstel 5R.0134. 
Vier redenen voor wijziging: 
 

1. Nieuwe wetgeving    NW 
2. Overgangsbepaling    OB 
3. Technische aanpassingen   TA  
4. Actualisering     A 

 

Artikel 1: Begripsomschrijving 
In deze verordening wordt verstaan onder 
a. school: 
- een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs (Stb. 1998, 495); 
- een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet 

speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (Stb. 1998, 496); 
- een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1998, 

512); 
b. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; 
c. leerling: een leerling van een school als bedoeld onder a; 
d. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; 
e. afstand: de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling 

voldoende begaanbare en veilige weg; 
f. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de 

opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag 
volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting 
onmogelijk maakt; 

g. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per 
trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto; 

h. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi; 
i. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets; 
j. reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de 

schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten indien en voor zover de leerling het 
schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan 
wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids, een 
eventuele wachttijd, en de aankomst bij de woning; 

k. toegankelijke school: 
- voor wat betreft basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs: de basisschool van de 

verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school of de 
speciale school voor basisonderwijs waarop de leerling is aangewezen van de verlangde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; 

- voor wat betreft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs: 
de school van de soort waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school van de soort waarop de leerling is 
aangewezen; 

l. inkomen: het ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Stb. 2000, 215) vastgestelde 
gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het 
schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd. 

m. opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van 
het vervoer; 

n. commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de   
    expertisecentra; NW 
o. vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk     
    geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider,  of bekostiging van de  
    goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of  
    aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen. 
p. commissie van onderzoek:  commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de  
    expertisecentra; NW 
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q. samenwerkingsverband: 

 voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en 
vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of 

 voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en 
zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; NW 

r.  stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding; A 
s. ‘gehandicapte leerling’: een leerling bedoeld onder c. die door een lichamelijke, verstandelijke of  
     zintuigelijke handicap en of door zijn leeftijd, niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan  
    maken.  
t.  doelmatig openbaar vervoer: het reizen met het openbaar vervoer waarbij de leerling buiten zijn  
    woonplaats niet meer dan een keer hoeft over te stappen of het reizen met het openbaar vervoer is  
    langer dan 90 minuten enkele reis . A 
u. begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer  
    te begeleiden; 
v. ontwikkelingsperspectief: ontwikkelingsperspectief van de leerling als bedoeld in artikel 41a van de   
    Wet op de expertisecentra. NW 
 

Artikel 2: Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten 
1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente 

verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het 
bepaalde in deze verordening. 

2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts 
een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten 
hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan 
de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin 
bedoelde bijdrage doet de aanspraak op bekostiging vervallen. 

3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het 
schoolbezoek van hun kinderen. 

4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag 
verstrekt aan de leerling. 

5. Het college kent aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerling zonder handicap die  
    een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, op aanvraag een passende  
    vervoersvoorziening toe indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem  
    toegankelijke school meer dan zes km bedraagt, en indien: 

a. de vervoersvoorziening integraal onderdeel is van het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
met als specifiek doel het zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Het college 
stelt hiervoor een nadere regeling vast, of: 

b. openbaar vervoer ontbreekt of is niet doelmatig. 
6. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten op grond van het vijfde lid, kan het 

college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten 
vervoeren. Indien het college toestaat dat de ouders een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten  
vervoeren, is artikel 19 van toepassing. NW 

7.. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten op grond van het vijfde lid en 
bekostiging van eigen vervoer voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is, kan het 
college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten 
vervoeren. 

 

Artikel 5: Aanvraagprocedure 
1. Een aanvraag voor bekostiging van de vervoerskosten wordt gedaan door indiening bij het college 

van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het 
formulier vermelde gegevens. 

2. De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 1 juni 
voorafgaand aan dat schooljaar ingediend. 

3. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders 
verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken. 

4. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens. 

5. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het 
stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. 
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6. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend wordt deze getroffen: 
a. met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 1 juni is ingediend; 

b. met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het 
schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet ligt 
voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college. 

7. Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling niet of slechts  
gedeeltelijk toekent, dient het bij de beschikking het advies van de commissie voor de begeleiding 
of de commissie van onderzoek en of het advies van andere deskundigen te betrekken. TA 

 

Artikel 15: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor speciaal onderwijs bezoekt,  
    bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning  
    naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt. NW 
2. 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. 

 

Artikel 17: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider 
1. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15, bekostigt het college tevens 

de daarin bedoelde kosten ten behoeve van een begeleider, indien door de ouders ten behoeve 
van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling, gelet op zijn lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd, niet in staat is zelfstandig van het openbaar 
vervoer of de fiets gebruik te maken, en bekostiging van de kosten van openbaar vervoer voor 
leerling en begeleider voor het college de goedkoopste wijze van vervoer is. 

2. 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. TA 

 

Artikel 18: Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van 
de leerling die een school voor speciaal onderwijs bezoekt, indien voldaan wordt aan het 
afstandscriterium van artikel 15, en 
a. de gehandicapte leerling, naar het oordeel van het college niet in staat is - ook niet onder 

begeleiding - van openbaar vervoer gebruik te maken, of: 
b. 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. openbaar vervoer ontbreekt of is niet doelmatig, 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. NW 

 
 
Artikel 20: Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor 
speciaal onderwijs 

1. Het college verstrekt eveneens bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
aan de ouders van de leerling die een school voor 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. NW 

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

 
Artikel 21: Bekostiging van de kosten van het weekeinde en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders 
Het college bekostigt desgewenst de kosten van het weekeinde- en vakantievervoer aan de in de 
gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend  
speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze Titel. NW 
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Artikel 22: Bekostiging kosten weekeinde en vakantievervoer 
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 18,     
    onder b, en artikel 20. Artikel 5, lid 7 is niet van toepassing. NW 

 
Artikel 23: Drempelbedrag 
1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor 

basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, van wie het inkomen 
tezamen meer bedraagt dan euro 24.750,-, wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de 
kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11 
bepaalde afstand te boven gaan. NW 

2.  In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan 
wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een 
speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, per 
leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over 
de in artikel 11 bepaalde afstand, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan euro 
24.750,-. NW 

3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van 
openbaar vervoer die bij gebruik van de OV-chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende 
OV-betaalmogelijkheid voor de in artikel 10 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden 
gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Bij 
het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortingen die voor de leerling binnen 
het systeem kunnen gelden. A 

4.  Het bedrag van euro 24.750,-, genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 
januari 2016 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van 
volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en of jaren en 
rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van 
het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van euro 24.750,-. A 

5.  Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een    
     vervoersvoorziening is verstrekt. 
 
Artikel 24: Financiële draagkracht 
 
1. Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs 

meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële 
draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag. 

2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel 
doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor 
basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht 
afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer. 

3. De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede lid  
    worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het gecorrigeerde   
    verzamelinkomen van de ouders in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.Zij bedragen: 
  

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s 

0 -  33.000 0 

33.000 -  40.000 140 

40.000 -  46.000 585 

46.000 -  52.000 1.090 

52.000 -  59.000 1.595 

59.000 -  65.500 2.100 

65.500 en verder Voor elke extra 5.000: 515 erbij 

A   
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4. De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks  
    aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers  
    heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar en of jaren, en rekenkundig  
    afgerond op een veelvoud van euro 500,-. A 
5. De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2016  
    jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle  
    huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het    
    voorafgaande jaar en of jaren, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van euro 5,-. A 
6. Deze bepaling is niet van toepassing op de leerling voor wie ingevolge Titel 6 een    
     vervoersvoorziening is verstrekt. 
 

Artikel 25: Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 kan 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, een school voor voortgezet speciaal onderwijs 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. NW 
2.  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. TA 
3.  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. TA 
 
Artikel 26: Bekostiging op basis van kosten van aangepast vervoer 
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, een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoekt, indien 

a. de leerling, naar het oordeel van het college, door zijn lichamelijke, verstandelijke of 
zintuiglijke handicap niet in staat is- ook niet onder begeleiding -zelfstandig van het 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 
of is ondoelmatig, 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. NW 

Artikel 29: Afwijken van bepalingen 
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de 
ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan 
deskundigen. TA 
 
Artikel 31: Overgangsregeling 
Ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die in het schooljaar 2014-2015 een 

vervoersvoorziening van het college hebben gekregen, houden deze voorziening ten minste tot en 
met 31 juli 2016, als 

a. de ouders deze voorziening jaarlijks aanvragen om te verlengen, en 
b. de leerling verblijft in dezelfde woning als in het schooljaar 2014-2015, en 
c. de leerling bezoekt dezelfde school als in het schooljaar 2014-2015. OB 

 

TITEL 3: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 
ONDERWIJS                      NW 
 
TITEL 6: BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN MET EEN HANDICAP VAN SCHOLEN 
VOOR PRIMAIR ONDERWIJS, VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN  VOORTGEZET ONDERWIJS NW 


