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Als school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben we via een informele weg 
kennis genomen van de wijziging in leerlingenvervoer Gemeente Weert, hetgeen 
in de Gemeenteraadsvergadering
27 mei 2015 agendapunt 12 ter vaststelling wordt aangeboden.

Wij betreuren het dat we niet actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de 
wijziging, met name gelet op het feit dat we binnen de gemeente Weert een 
expertisecentrum zijn dat zicht heeft op de ontwikkeling , de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de leefwereld van het kwetsbare kind en het 
systeem waarin het kind opgroeit.

De doelgroep, die binnen het samenwerkingsverband Weert-Nederweert  op basis 
van haar ondersteuningsbehoefte en ondersteuningsvraag aangewezen is op 
zware zorg, wordt verondersteld een dusdanige mate van zelfstandigheid en 
redzaamheid te bezitten op grond waarvan gebruikmaking van openbaar vervoer 
en vervoer per fiets mogelijk is.

Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld 
onder artikel 9 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar 
vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem 
toegankelijke school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) 
speciaal onderwijs meer dan zes km bedraagt. 

Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer 
aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 
bezoekt, indien: 

 aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 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; 

 aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 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; 

 aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11 en door de 
ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat 
begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel 
tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing 
niet mogelijk is; 



 of de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele 
lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat 
is – ook niet onder begeleiding –van openbaar vervoer gebruik te maken. 

Als school hebben we de doelstelling de aan ons toevertrouwde 
kinderen/jongeren niet alleen te begeleiden naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid, maar naar een kritische burger die een bijdrage kan leveren 
aan onze samenleving. Dit vraagt een nauw afgestemde samenwerking met vele 
partijen die vanuit gelijkwaardigheid met elkaar optrekken op basis van een 
ontwikkelingsperspectief. 
Wij zien de gemeente Weert is een van de partijen, waarmee we 
maatwerktrajecten vorm kunnen en willen geven.
De wijziging in leerlingenvervoer Gemeente Weert zoals dat nu voorligt, staat 
maatwerk in de weg.

We kennen en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Enkele jaren 
geleden zijn we binnen het VSO (leeftijd 12 tot 20 jaar) gestart met het 
stimuleren van gebruikmaking van eigen vervoer. Het aantal fietsers is 
toegenomen.
Voor het jonge kind ligt dit aanzienlijk anders.
Om tot succes te komen is een procesmatige, op maat aangeboden, aanpak 
vereist. Stringente regelgeving is ons inziens hier niet de juiste aanpak en 
oplossing.

Wij vragen u speciale aandacht voor de doelgroep die aangewezen is op zware 
zorg, doen een beroep op op overeenstemming gericht overleg op basis van het 
ontwikkelingsperspectief van het kind en de systeem(on)mogelijkheden (op 
individueel niveau), de kilometergrens voor deze doelgroep te verlaten, 
maatwerk en een verruiming voor geschetste doelgroep in de wijziging in 
leerlingenvervoer Gemeente Weert in te bouwen.
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