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• Artikel 2. Doelstelling: Het doel van het leerlingenvervoer is om een financiële ondersteuning te 

verstrekken ten behoeve van passend vervoer van de woning dan wel de opstapplaats naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school aan de ouders van kinderen wie of van wie de school verder dan 

de, door de gemeente bepaalde, afstandsgrens gelegen is, of voor wie het medisch niet mogelijk is 

om de school zelfstandig te bereiken.  

 

• Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag: Gemeenten stimuleren 

op alle mogelijke wijzen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling. Een 

vervoersontwikkelingsplan helpt om samen met de ouders en de leerling naar de toekomst te kijken. 

 

• Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband: Door aan het OOGO expliciet aandacht te 

besteden in de verordening wordt bevorderd dat het samenwerkingsverband en de gemeente elkaar 

meer spreken en afspraken maken over het leerlingenvervoer.  

 

• Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoorziening: Als 

gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen of ernstig wangedrag door de leerling kan een besluit als bedoeld 

in de verordening worden herzien, opgeschort of ingetrokken.  

 

• Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school: De uitspraak van 21 

oktober 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ((hierna: Afdeling) 

ECLI:NL:RVS:2020:2467) over de eerbiediging van de op godsdienst of levensbeschouwing 

berustende schoolkeuze (de schriftelijke verklaring van overwegende bezwaren) heeft geleid tot een 

nieuw tweede lid. 

  

• Artikel 9. Afstandsgrens: De verschillende afstandsgrenzen zijn samengebracht in één artikel. 

Gemeenten mogen per schoolsoort een andere afstandsgrens hanteren.  

 

• Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats: Het college kan een opstapplaats aanwijzen. In dit artikel wordt 

beschreven hoe wordt omgegaan met een opstapplaats en wanneer deze wordt gebruikt.  

 

• Artikel 14. Tijdelijk verblijf buiten de gemeente: Het college kan een tijdelijke vervoersvoorziening 

toekennen aan de ouders van een leerling, die als gevolg van een crisissituatie tijdelijk buiten de 

gemeente verblijft, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden.  

 

• Artikel 15. Vervoersvoorziening naar stageadres: In dit artikel wordt beschreven hoe wordt 

omgegaan met een aanvraag om een vervoersvoorziening naar het stageadres.  

 

• Artikel 21. Bekostiging andere passende vervoersvoorziening: De gemeente wordt meer 

mogelijkheid geboden om bij de verstrekking van een vervoersvergoeding individueel maatwerk te 

leveren.  



 

Was  Wordt 

Niet aanwezig  Artikel 2. Doelstelling 

Deze verordening heeft tot doel op basis van een 

beoordeling op grond van in de verordening 

bepaalde criteria en op basis van een onderzoek 

naar de individuele situatie van de leerling een 

gehele of gedeeltelijke bekostiging toe te kennen 

aan de ouders voor het goedkoopst passend 

vervoer van de leerling van de woning dan wel de 

opstapplaats naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school voor de leerling en terug 

met inachtneming van het bepaalde in deze 

verordening. 

 

Niet aanwezig  Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid bij de aanvraag 

1. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een 

vervoersvoorziening voor de leerling en 

eventueel een begeleider, wordt rekening 

gehouden met de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de leerling en die van 

het gezin.  

2. Het college kan bij een eerste aanvraag in 

een gesprek, met de ouders, desgewenst de 

leerling en een deskundige, de noodzakelijk 

te achten vervoersvoorziening onderzoeken 

als bedoeld in de onderzoeksfase. 

3. Bij gewijzigde omstandigheden kan het 

gesprek als bedoeld in het tweede lid 

opnieuw plaatsvinden.  

4. Het college betrekt in het gesprek tenminste 

de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 

de leerling en de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school als bedoeld in artikel 8.   

5. Wanneer de leerling de leeftijd van elf jaar 

bereikt, kan het college in overleg met de 

ouders, desgewenst de leerling en in 

samenhang met het 

ontwikkelingsperspectief een persoonlijk 

vervoersontwikkelingsplan opstellen, waarin 

de weg naar zelfstandig reizen naar school 

wordt beschreven alsmede de mogelijkheden 

van de leerling. Dit plan maakt onderdeel uit 

van het besluit. 

6. In het persoonlijk vervoersontwikkelingsplan 

kan het college ondersteuning bieden om de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 

leerling te bevorderen. 



 

Niet aanwezig  Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband 

1. Het college spant zich in om in het OOGO 

met het samenwerkingsverband afspraken te 

maken over: 

a. de spreiding van het onderwijsaanbod 

binnen het samenwerkingsverband en de 

vervoersmogelijkheden die hieruit 

voortvloeien; 

b. de deskundige die het college adviseert 

over de vervoersmogelijkheden van een 

leerling en het proces dat hierbij gevolgd 

wordt. De deskundige betrekt in zijn 

advies de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de leerling als 

bedoeld in artikel 4;   

c. de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de verwijzing van de leerling naar de 

voor hem best passende school met dien 

verstande, dat slechts een 

vervoersvoorziening door het college 

wordt verstrekt naar de best passende, 

dichtstbijzijnde toegankelijke school; 

d. de wijze waarop scholen ondersteund 

kunnen worden in hun 

informatievoorziening over het 

leerlingenvervoer aan ouders; 

e. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

om de vervoerskosten te beheersen; 

f. de invulling en frequentie van een overleg 

als bedoeld in het derde lid; 

2. Het college organiseert periodiek een 

uitvoerend overleg met het 

samenwerkingsverband. In dit overleg 

kunnen de volgende onderwerpen besproken 

worden:  

a. de ontwikkelingen in het onderwijs, het 

gemeentelijk beleid leerlingenvervoer en 

het samenwerkingsverband; 

b. de wijze waarop situaties als genoemd in 

artikel 8, derde lid, kunnen worden 

voorkomen, dan wel op te heffen en dit 

onderwijs bij de dichtstbijzijnde school 

van de onderwijssoort waarop de leerling 

is aangewezen, aangeboden kan worden; 

c. het maken van afspraken over de wijze 

waarop invulling kan worden gegeven 

aan het vervoersontwikkelingsplan 



genoemd in artikel 4, vijfde lid;  

 

Artikel 22. Wijzigingen, opschorten en 

intrekken vervoersvoorziening . 

1.De vervoersvoorziening kan worden gewijzigd, 

opgeschort of worden ingetrokken indien de bij 

de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist 

of onvolledig blijken dat op de aanvraag een 

andere beslissing zou zijn genomen als bij de 

beoordeling van de aanvraag de juiste 

omstandigheden volledig bekend waren geweest. 

 

2.De verantwoordelijkheid voor het gedrag van 

de leerling gedurende het verblijf van de leerling 

in het aangepast vervoer berust bij de aanvrager 

onverminderd de verantwoordelijkheid van de 

gemeente en de vervoerder 

 

3.In geval van ernstig wangedrag door de leerling 

gedurende het verblijf in het aangepast vervoer, 

kan het college besluiten de verstrekte 

vervoersvoorziening te wijzigen, op te schorten 

dan wel in te trekken. 

Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of 

terugvordering van de vervoersvoorziening 

1. De ouders of de meerderjarige en 

handelingsbekwame leerling zijn verplicht 

wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de 

toegekende vervoersvoorziening, onder 

vermelding van de datum van wijziging, direct 

schriftelijk mede te delen aan het college. 

2. Als sprake is van een wijziging die van 

invloed is op de toegekende 

vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak 

daarop en kent het college al dan niet 

opnieuw een vervoersvoorziening toe. 

3. Als de ouders of de meerderjarige en 

handelingsbekwame leerling 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 een vervoersvoorziening is 

verstrekt, vervalt de aanspraak op de 

vervoersvoorziening terstond en kent het 

college al dan niet opnieuw een 

vervoersvoorziening toe. Het college deelt 

het besluit schriftelijk mee aan de ouders of 

de meerderjarige en handelingsbekwame 

leerling. 

4. Het college kan een besluit als bedoeld in 

deze verordening herzien, opschorten dan 

wel intrekken, als het college vaststelt dat:  

a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan 

de voorwaarden en verplichtingen 

gesteld bij of krachtens deze 

verordening; 

b. beschikt is op grond van gegevens 

waarvan gebleken is dat die gegevens 

zodanig onjuist waren dat, waren de 

juiste gegevens bekend geweest, een 

ander besluit zou zijn genomen; 

c. de verstrekte vervoersvoorziening niet 

meer de meest passende 

vervoersvoorziening is; 

d. sprake is van onaanvaardbaar 

wangedrag door de leerling gedurende 

het verblijf in het aangepast vervoer; of 

e. het vervoeren van de leerling leidt tot een 

onveilige situatie in het aangepast 

vervoer.  



5. De verantwoordelijkheid voor het gedrag van 

de minderjarige leerling gedurende het 

verblijf van de leerling in het aangepaste 

vervoer berust bij de ouders. 

6. Ten onrechte genoten bekostiging kan van 

de ouders of de meerderjarige en 

handelingsbekwame leerling worden 

teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij 

een eventuele nieuw verstrekte 

vervoersvoorziening. 

 

Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school 

1.Een vervoersvoorziening 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 een vervoersvoorziening 

aanvragen voor het bezoeken van een school, 

die op grotere afstand van de woning is gelegen 

dan een andere school van dezelfde 

onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op 

een vervoersvoorziening 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. 

 

3.Het college betrekt bij de beoordeling van de 

aanvraag van een vervoersvoorziening het 

ondersteuningsplan, zoals dat is vastgesteld door 

het samenwerkingsverband na overleg met het 

college. 

Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school 

1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend 

over de afstand tussen de woning van de 

leerling 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 brengt en de 

ouders met het vervoer naar die school 

schriftelijk instemmen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, 

ontstaat niet eerder een aanspraak op een 

vervoersvoorziening dan dat de ouders of de 

meerderjarige en handelingsbekwame 

leerling de keuze voor de toegankelijke 

school schriftelijk hebben gemeld. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in de 

voorgaande leden wordt eveneens een 

vervoersvoorziening verstrekt over de 

afstand tussen de woning of 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 

b. een andere speciale school voor 

basisonderwijs in het onder a bedoelde 

samenwerkingsverband, als het vervoer 

naar die school voor de gemeente 

minder kosten met zich mee zou brengen 

dan het vervoer naar de speciale school 

voor basisonderwijs als bedoeld onder a. 

4. Als de ouders vanwege een specifieke 

onderwijskundige behoefte van de leerling 

een vervoersvoorziening aanvragen naar een 



school op een grotere afstand, dan de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school van de 

onderwijssoort waarop de leerling is 

aangewezen, wordt deze slechts toegekend 

als is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. aan het college is door de ouders 

genoegzaam aangetoond wat de 

specifieke en noodzakelijke 

onderwijskundige onderwijsbehoefte van 

de leerling;  

b. aan het college is door de ouders 

genoegzaam aangetoond dat de 

dichtstbijzijnde school van de 

onderwijssoort waarop de leerling is 

aangewezen niet toegankelijk is vanwege 

het niet kunnen bieden van het 

noodzakelijke specifieke 

onderwijsaanbod; en 

in het OOGO zijn afspraken gemaakt over de 

deskundige en is overleg gevoerd over het 

aanbod voor onderwijs bij de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school van de onderwijssoort 

waarop de leerling is aangewezen als bedoeld in 

artikel 5, derde lid, aanhef en onder b 

Artikel 10 en 11. Afstandscriterium 

 

Artikel 4, achtste lid, van de WPO en artikel 4, 

zevende lid, van de WEC stellen dat de 

gemeentelijke regeling kan bepalen dat geen 

aanspraak op bekostiging bestaat op grond van 

de afstand. Artikel 4, zevende lid, van de WPO 

stelt een afstand van zes kilometer als 

bovengrens. Deze afstand wordt in de 

verordening als criterium aangehouden voor 

leerlingen die een school conform artikel 9 lid 1a 

(een basisschool of speciale school voor 

basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het 

primair onderwijs) bezoeken. 

 

Voor leerlingen van het primair onderwijs die een 

school bezoeken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1b 

(een school voor speciaal onderwijs of een 

school voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs als bedoeld in de Wet op de 

expertisecentra) wordt een afstand van zes 

kilometer als bovengrens aangehouden. De 

afstand moet per route, zowel voor de heen- als 

voor de terugweg, worden bepaald. 

 

Artikel 9. Afstandsgrens 

1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend als 

de afstand van de woning naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school voor: 

a. basisonderwijs als bedoeld in de Wet op 

het primair onderwijs meer bedraagt dan 

zes kilometer;  

b. speciale basisonderwijs als bedoeld in de 

Wet op het primair onderwijs meer 

bedraagt dan zes kilometer; of 

c. (voortgezet) speciaal onderwijs meer 

bedraagt dan zes kilometer. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt geen 

afstandsgrens gehanteerd wanneer aan het 

college genoegzaam is aangetoond dat het 

een gehandicapte leerling betreft. Zo nodig 

kan het college hierover advies vragen aan 

een onafhankelijk medisch deskundige. De 

deskundige betrekt in zijn advies de 

mogelijkheden van de gehandicapte leerling 

om zelfstandig, al dan niet met begeleiding, 

met de fiets of het openbaar vervoer te 

reizen.  

 



  

 

Een combinatie van afstandscriterium en 

leeftijdscriterium is op grond van de wet niet 

mogelijk (artikel 4, achtste en negende lid, van 

de WPO en artikel 4, zevende en achtste lid, van 

de WEC). Met andere woorden: een voor de 

hand liggend onderscheid in afstand tussen 

jongere en oudere kinderen is niet toegestaan. 

 

Kosten openbaar vervoer 

 

De gemeente bekostigt de goedkoopst mogelijke 

wijze van openbaar vervoer. Het gaat hierbij om 

de kosten die met de OV-chipkaart (of eventueel 

een andere, binnen de gemeente of regio 

geldende betaalmogelijkheid) worden gemaakt, 

rekening houdend met kortingen die voor de 

leerling binnen het systeem kunnen gelden. 

 

Fietsvergoeding  

 

Het tweede lid van artikel 10 bepaalt dat een 

fietsvergoeding kan worden verstrekt. Het college 

dient dan van oordeel te zijn dat de leerling, al 

dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken 

van het vervoer per fiets. Hierbij worden dan 

factoren als leeftijd, eventuele handicap, de 

veiligheid van de route en de afstand in 

overweging genomen. Het is mogelijk een 

fietsvergoeding voor de zomermaanden te 

verstrekken en een andere vervoersvoorziening 

voor de overige maanden toe te kennen. 

 

Artikel 11. Bekostiging van de kosten van 

openbaar vervoer of vervoer per fiets ten 

behoeve van een begeleider 

 

In een aantal gevallen zal blijken dat het voor 

een leerling niet mogelijk is zelfstandig met het 

openbaar vervoer te reizen. 

 

Leerling is jonger dan twaalf jaar 

 

In artikel 10 is bepaald dat ouders van leerlingen 

van het primair onderwijs in aanmerking komen 

voor bekostiging van de vervoerskosten, als de 

afstand van de woning naar de school meer dan 

zes kilometer is. Als daarbij de leerling die jonger 



dan twaalf jaar is, en de ouders op een voor het 

college bevredigende wijze kunnen aantonen dat 

het kind niet in staat is zelfstandig van het 

openbaar vervoer gebruik te maken, komen de 

ouders in aanmerking voor de bekostiging van de 

vervoerskosten voor een begeleider. Hierbij kan 

men denken aan de volgende situaties: 

 

- 

de leerling moet een of meerdere malen 

overstappen; 

 

- 

de route van het uitstappunt van de bus naar de 

school kent gevaarlijke punten. 

 

In dit verband is artikel 7 van belang. Indien de 

leerling op 1 augustus  van het schooljaar acht 

jaar is, geldt voor het hele schooljaar dat de 

leerling als acht jaar wordt aangemerkt, ook al 

wordt de leerling in de loop van het schooljaar 

negen jaar. 

 

Structurele handicap 

 

Ouders van leerlingen die door hun structurele 

handicap niet zelfstandig met het openbaar 

vervoer kunnen reizen, komen in aanmerking 

voor bekostiging van de vervoerskosten voor de 

leerling én een begeleider, ongeacht de afstand 

van de woning naar de school. 

 

De vraag of een leerling al dan niet als 

gehandicapt valt aan te merken is hierbij niet van 

belang. Het gaat om de vraag of de leerling, door 

zijn handicap, al dan niet zelfstandig van het 

openbaar vervoer gebruik kan maken. 

niet aanwezig  Artikel 14. Tijdelijk verblijf buiten de gemeente 

1. Het college kan een tijdelijke 

vervoersvoorziening voor een periode van 

maximaal zes weken toekennen aan de 

ouders van een leerling, die als gevolg van 

een crisissituatie tijdelijk buiten de gemeente 

verblijft, mits aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

a. de leerling blijft zijn eigen school 

bezoeken; 

b. in de periode, voorafgaand aan het 

tijdelijke verblijf buiten de gemeente, is 



een  vervoersvoorziening toegekend op 

grond van deze verordening; en 

c. de intentie bestaat dat de leerling 

terugkeert naar de oorspronkelijke 

gemeente. 

2. Het besluit waarin de vervoersvoorziening is 

toegekend voorafgaand aan een tijdelijke 

vervoersvoorziening wordt opgeschort met 

ingang van de datum van tijdelijk verblijf 

buiten de gemeente en herleeft weer zodra 

de leerling terugkeert in de gemeente, tenzij 

de geldigheidsduur van dit besluit is 

verstreken.  

 

Stage 

 

Een stage kan deel uitmaken van het 

onderwijsprogramma van scholen voor 

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs. In het arbeidsmarktgerichte 

uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal 

onderwijs is voor leerlingen vanaf 14 jaar 

minstens één stage op ten hoogste vier dagen 

per week zelfs verplicht (artikel 17, eerste lid, van 

de WEC). 

 

Wanneer de stage is opgenomen in de 

schoolgids is het stageadres aan te merken als 

‘school’. Komt de leerling in aanmerking voor een 

vervoersvoorziening naar de school waar hij 

staat ingeschreven, dan bestaat er in beginsel 

ook aanspraak op leerlingenvervoer naar het 

stageadres. 

 

De gemeente kan tijdens het overleg scholen er 

op attenderen dat stageplaatsing financiële 

gevolgen kan hebben voor gemeenten. Scholen 

kunnen dit aspect dan mee laten wegen door een 

stageplek te zoeken zo dicht mogelijk bij huis, of 

op de route van het leerlingenvervoer. 

Artikel 15. Vervoersvoorziening naar stageadres 

1. Als er al aanspraak bestaat op een 

vervoersvoorziening naar een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs of een school 

voor voortgezet onderwijs kan op verzoek 

een vervoersvoorziening worden toegekend 

voor het vervoer naar een stageadres.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, 

eerste lid, kan een aanvraag voor 

stagevervoer  bovendien door de school voor 

voortgezet speciaal onderwijs of de school 

voor voortgezet onderwijs gedaan worden. 

3. De vervoersvoorziening naar een stageadres 

wordt slechts toegekend als er wordt voldaan 

aan de volgende voorwaarden:  

a. de stage is onderdeel van het 

onderwijsprogramma zoals opgenomen 

in de schoolgids van de school of in het 

stagecontract; 

b. de stagetijden komen overeen met de 

reguliere schooltijden, tenzij dit gezien de 

aard van de stage niet mogelijk is; 

c. de stage vindt plaats op één stageadres; 

en 

d. het stageadres is gelegen op de route 

van de woning dan wel de opstapplaats 

naar de school. Als wordt aangetoond 

dat dit niet mogelijk is, dan kan het 

stageadres gelegen zijn binnen een door 

het college te bepalen maximale straal 

van de woning of de school. 

4. Een vervoersvoorziening wordt slechts 

toegekend over de afstand tussen de woning 

van de leerling dan wel de opstapplaats en 

het dichtstbijzijnde voor de leerling 



toegankelijke stageadres. 

5. Het college kan het stagecontract opvragen. 

 

Artikel 24. 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. Hierbij kan worden 

gedacht aan het vergoeden van het vervoer van 

onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. 

Artikel 21. Bekostiging andere passende 

vervoersvoorziening 

Als aanspraak bestaat op een 

vervoersvoorziening, kan het college na overleg 

met de ouders een bekostiging verstrekken voor 

een andere passende voorziening, die goedkoper 

is dan of gelijk is aan de kosten van het openbaar 

vervoer. 

 

 


