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Onderwerp: Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

 

Datum: 9 februari 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Op 12 januari 2021 ontving de ASDE uw verzoek om advies uit te brengen over 

de verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021. Hierbij ontvangt u ons 

advies. 

 

Allereerst willen wij kort enkele algemene opmerkingen plaatsen.  

 

- Bij het algemene gedeelte van de toelichting bij de verordening geeft u 

aan, dat passend onderwijs een recht is en dat het wettelijk verplicht is 

een regeling voor leerlingenvervoer vast te stellen. De ASDE ziet graag, 

dat daaraan wordt toegevoegd dat de gemeente dit van harte ondersteunt 

om daarmee een groep inwoners zo goed en begrijpelijk mogelijk te 

faciliteren. 

- De verordening “ademt” - vanuit het perspectief van inwoners - vooral 

drempels, terughoudendheid en kostenbesparing in plaats van 

ondersteuning van de inwoners  

- De aanvraag op de website is wel toegankelijk.  

Specifieke punten: 

- In veel gevallen vindt u de inzet van deskundigen nodig om de juiste 

keuze te maken, terwijl ouders, de school en soms ook al een 

gezinsbegeleider de behoefte en noodzaak hebben aangegeven. We horen 

van inwoners, dat de inzet van nog weer een deskundige vertragend 

werkt, ouders onzeker maakt en hen het gevoel geeft dat iemand anders 

dan zij zelf beter weet wat goed is voor hun kind. Daarnaast ontstaat 

soms de indruk dat de opdracht van de deskundige kostenbesparing is.  

o Onze vraag is: vanuit welk gedachtegoed is deze keuze voor de 

deskundige gemaakt en wat zijn de ervaringen van ouders en van 

de scholen? 

o Wijkt het advies van een deskundige vaak af en welke toegevoegde 

waarde heeft dit advies? 

- Art 5, lid 2b: toevoeging: De deskundige betrekt in zijn advies de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling zoals bedoeld in artikel 

4.  

o Om welke deskundige gaat het hier en welke criteria worden 

daarbij gehanteerd? 



 
- In artikel 7.4.f. is aangegeven: als de leerling (of de meerderjarige en 

handelingsbekwame leerling) bij herhaling niet tijdig (door ouders) wordt 

afgemeld, is sprake van een zogenaamde loosmelding. In dit geval kan het 

besluit worden herzien. Enerzijds is dat begrijpelijk als er te vaak (hoe 

vaak dan?) niet tijdig wordt afgezegd. Anderzijds zien wij dat veel 

inwoners die gebruik maken van deze regeling zwaar belast zijn en 

daardoor niet altijd alles onder controle hebben. Het gaat vaak om 

kwetsbare kinderen met een belast gezin.  

o Of deze “straf” goed gedrag stimuleert is de vraag. Wij zien liever, 

dat de gemeente bij herhaaldelijk niet tijdig afmelden in gesprek 

gaat om te bezien wat er (nog meer) nodig is.  

o Bovendien vragen we ons af hoeveel loosmeldingen u in de 

afgelopen jaren heeft geregistreerd en we adviseren u te 

concretiseren wat u met ‘bij herhaling’ bedoelt. 

- U stuurt op vervoer naar de dichtstbijzijnde passende school. Daarvan kan 

worden afgeweken om godsdienstige overwegingen, of als het 

aantoonbaar beter is voor het kind. De drempels zijn in het laatste geval 

aanzienlijk en het risico bestaat dat een kind “zieker” moet worden 

gemaakt in de beeldvorming om (uiteindelijk) het college te overtuigen.  

o Wij zijn van mening dat een ouder in de meeste gevallen 

weloverwogen een keuze maakt voor een school.  

o Want welke ouder wil zijn kind verder weg dan nodig naar school 

laten gaan? Kan, met uiteraard een begrenzing in aantal 

kilometers, hier niet veel ruimer en pragmatischer mee worden om 

gegaan? Daarmee voelen ouders zich gehoord en hoeven zij niet te 

“vechten” voor hun gelijk.  

- De gemeente is bezig met pilots om leerlingen te stimuleren om 

zelfstandig te leren reizen.  

o Graag ontvangen wij daarvan de eerste resultaten en wij adviseren 

gebruik te maken van de positieve resultaten met het zelfstandig 

reizen van VSO-leerlingen in andere gemeenten. 

o Binnen de voorgestelde verordening Ede 2021 bestaat de 

mogelijkheid voor het toekennen van een e-bike of een OV-

vergoeding, In hoeverre blijven er voor ouders en leerlingen 

keuzemogelijkheden tussen het wel of niet zelfstandig reizen? 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met hartelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


