Verordening leerlingenvervoer in grote lijnen:
Het gaat om de volgende scholen:
1. Openbare basisscholen en basisscholen van een bijzondere identiteit (Een bepaald
geloof bijvoorbeeld).
2. Speciale scholen voor basisonderwijs (De Vuurvogel, de Marke en De Wissel)
3. Scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (Bijv. De
Mytylschool, De Thermiek, De Korte Vlietschool, De Horst, De Leo Kannerschool, De
Brug (P.I.), De Weerklank en de Leidse Buitenschool).
4. Scholen voor voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend
Onderwijs vallen onder het reguliere voortgezet onderwijs en niet onder speciaal
onderwijs.
Tegemoetkoming in deze vervoerskosten is alleen mogelijk als de leerling niet
zelfstandig kan reizen. Dit wordt vastgesteld door middel van een GGD-keuring.
De afstand:
 Tegemoetkoming in de kosten van vervoer bestaat als de afstand van huis naar
school meer bedraagt dan 6 km voor de scholen genoemd onder 1 en 4.
 Voor scholen onder 2 en 3 wordt vergoeding toegekend als de afstand meer dan 4 km
is.
De kortste afstand van huis naar school wordt met een computerprogramma berekend.
(bijv.www.routenet.nl). Het gaat daarbij om tegemoetkoming in de kosten op basis van
openbaar vervoer (De bus).
De begeleiding:
Natuurlijk kan een kind niet altijd zelfstandig met het openbaar vervoer naar school. Als
een kind niet alleen kan, dan worden ook de kosten van de begeleiding door bijvoorbeeld
de ouders van het kind vergoed.
De voorwaarden voor vergoeding van de kosten van de begeleiding zijn afhankelijk van
de school die bezocht wordt.
Als het gaat om scholen als bedoeld onder 1 of 2 dan geldt dat de leerling jonger dan 10
jaar dient te zijn.
Als het gaat om een school als genoemd onder 3 en 4 dan geldt als voorwaarde
dat door de ouders voldoende wordt aangetoond dat de leerling gezien zijn
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kan reizen.
De leeftijdsgrens van 10 jaar geldt dus niet als het gaat om een school genoemd onder 3
en 4.
Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden de kosten van één begeleider
vergoed.
Aangepast vervoer (met taxi of taxibusje):
Als voldaan is aan de afstandseis en tevens aan één van de volgende voorwaarden wordt
vergoeding voor aangepast vervoer toegekend ingeval het een school betreft die
genoemd is onder 1 of 2:
-

de reistijd met het openbaar vervoer is langer dan 1 uur en wordt door middel van
aangepast vervoer teruggebracht tot 50% of minder van die reistijd;
openbaar vervoer ontbreekt.

Vergoeding voor aangepast vervoer wordt ook toegekend als naast de afstandseis is
voldaan aan één van de onderstaande eisen en het een school betreft als genoemd onder
3 en 4.

-

gelet op de handicap is geen gebruik van openbaar vervoer mogelijk; (Om dit vast
te kunnen stellen zal er gebruik gemaakt worden van een keuring door de GGD).
de reistijd met het openbaar vervoer is langer dan 1 uur en wordt door middel van
aangepast vervoer teruggebracht tot 50% of minder van die reistijd;
openbaar vervoer ontbreekt.

De reistijd wordt met de computer berekend. (www.9292ov.nl).
Eigen bijdrage:
De gemeente zal het verschil tussen de kosten van het openbaar vervoer en de
daadwerkelijk gemaakte kosten naar de scholen onder 1 en 2 betalen, indien het
inkomen van de ouders het jaarlijks vastgestelde minimuminkomen van € 23.400,00
(2009) niet te boven gaat. Dat betekent feitelijk dat ouders die meer verdienen dan dit
minimuminkomen gedeeltelijk de kosten van openbaar vervoer van hun kind zelf betalen
(dat is een drempelbedrag) van € 461,50 voor 2011-2012. en alleen het meerdere
vergoed krijgen ( bijvoorbeeld de vervoerskosten van begeleiding)
Eigen vervoer:
Als recht bestaat op vergoeding van vervoerskosten voor het aangepast vervoer,
behouden de ouders dat recht ook als zij zelf voor het vervoer zorgen. Tenzij zij een
kilometervergoeding wensen. De kilometervergoeding (auto of bromfiets) voor 20112012 is vastgesteld op een bedrag van € 0,37 per kilometer voor de heen- en terugreis
van de leerling.
De kilometervergoeding voor de fiets is vastgesteld op € 0,09.
Niet tot het leerlingenvervoer behorende activiteiten:
Op grond van artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 4 van de Wet
op de expertisecentra (WEC) en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
moet de gemeenteraad een regeling vaststellen voor het leerlingenvervoer waarbij
rekening moet worden gehouden met de bepaling van genoemde artikelen.
Niet onder het regime van de artikelen 4 vallen onder meer:
vervoer tussen schoolgebouwen onderling;
vervoer tussen school en zwembad;
vervoer tussen school en gymnastieklokaal;
vervoer naar andere scholen, bijvoorbeeld voor onderwijs in eigen taal en
cultuur;
vervoer voor medische of paramedische behandeling, zoals naar
revalidatiecentrum, (school) arts, (school) tandarts etc;
vervoer voor schoolreisjes, sportdagen naar verenigingen etc.;
vervoer van en naar logeerhuizen, tenzij deze aangemerkt kan worden als
structureel feitelijk verblijf;
vervoer naar (medisch) kinderdagverblijf;
vervoer naar buitenschoolse opvang;
vervoer naar een logeeradres.
Hardheidsclausule:
In alle gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist het college van Burgemeester
en Wethouders.
Deze verordening is een eenvoudige weergave van de “Verordening leerlingenvervoer
Leiderdorp”.
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen.

