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Betreft: Advies ‘herindicering leerlingenvervoer’  

Datum: 26 januari 2012 

 

Geacht College, 

Bij deze geeft de WMO-Adviesraad een ongevraagd advies inzake ‘herindicering leerlingen-vervoer’  

De vraag die deze raad zichzelf stelde, luidde “Is de operatie ‘herindicering leerlingenvervoer’, waarbij de 

leerling vanaf 10 jaar al dan niet onder begeleiding zelfstandig reist, zorgvuldig uitgevoerd?”. 

Het antwoord van de WMO-Adviesraad op bovengenoemde vraag is kort gezegd: ‘nee’.  

Op grond van de nu voor ons beschikbare gegevens is de ‘herindicering leerlingenvervoer’ niet uitgevoerd 

conform de eisen van behoorlijk bestuur. Immers, het gelijkheidsbeginsel werd niet correct en overtuigend 

toegepast danwel aangetoond (art.1 Grondwet). Erger nog: nergens in de documentatie is enige reflectie op 

dit punt gevonden. Het resultaat is wel dat De Vlinderboom als school met de ouders en hun kind ongelijk is 

behandeld en onevenredig hard is getroffen. Er was volgens de WMO-Adviesraad geen 

rechtvaardigingsgrond om alleen de leerlingen van deze school voor ‘herindicering leerlingenvervoer’ te 

selecteren. 

Daarnaast maakt de WMO-Adviesraad ernstig bezwaar tegen het gegeven dat bij de herindicering 

geen gebruik werd gemaakt van de gedragswetenschappelijke discipline en alleen van de artsen van 

TriviumPlus. Dit des te meer, omdat het ook nog leerlingen van een SBO betreft, waar een medische 

beoordeling in relatie tot vervoer minder voor de hand ligt. Ook bij de gebezigde procedure kan men 

ernstige vraagtekens zetten. Gedragsmatige criteria die iets zeggen over het algemene functioneren van de 

leerling en essentieel kunnen bijdragen aan het inzicht in de mogelijkheden van zelfstandig reizen, al dan 

niet met begeleiding, werden niet benut.  

 

 

 

 



Evenzeer geldt dit voor de inschakeling van extra informatiebronnen zoals het leerlingendossier en 

de kennis van de ‘permanente commissie van leerlingenzorg’ van het samenwerkingsverband.  

De WMO-Adviesraad adviseert B&W op grond van de voorafgaande argumentatie de 

besluitvorming met betrekking tot de recente ‘herindicering leerlingenvervoer’ in te trekken en vervolgens 

de huidige verordening of werkwijze aan te passen inzake de transparantie van beoordelingscriteria (welke 

en weging), de bijdrage van de gedragsdeskundige aan het selectieproces en de gebruikmaking van 

aanvullende informatiebronnen en dan opnieuw de selectie te starten.  

Ten slotte nog dit. Het genoemde is slechts een samenvatting van onze bevindingen.  

De Bijlage geeft een uitgebreidere analyse van onze argumentatie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

                                                

(was getekend)                                                                                  (was getekend) 

J. M. H. de Moor, voorzitter WMO-Adviesraad   B. H. W. Oonk, secretaris 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 1 

 

Betreft: advies WMO-Adviesraad inzake leerlingenvervoer in Lingewaard 

 

1 Inleiding 

De gemeente Lingewaard kent de Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaard 2007. Op basis van 

deze verordening werd op 6 december 2011 een aantal ouders medegedeeld “dat vanaf 1 maart 2012 het 

aangepaste vervoer [van hun zoon of dochter] is omgezet in een vergoeding op basis van openbaar vervoer 

voor het kind en een begeleider” (brief d.d. aan gemeenteraad 20-11-2011). De achtergrond van dit besluit is 

de vaststelling van een pakket crisismaatregelen via de programmabegroting van 2012 en de uitwerking 

daarvan in deelrapportages waaronder de paragraaf, getiteld Uitwerking beleidsvoorstellen bezuiniging 

leerlingenvervoer (zie Crisismaatregelen sociaal domein Lingewaard, pp. 26-30 bij brief d.d. 18-10-2011). 

De omzetting zelf met inbegrip van de procedure heeft tot veel onrust bij ouders, betrokken scholen en bij 

gemeenteraadsleden (schriftelijke vragen in de gemeenteraad d.d. 29-11-’11) geleid, wat via de media en 

langs andere wegen ook bij ons als WMO-Adviesraad terecht is gekomen. Er werd door belanghebbenden 

expliciet gevraagd om B&W in dezen te adviseren. 

 

2 Verordening leerlingenvervoer Lingewaard en de toepassing in de huidige situatie 

Verordening leerlingenvervoer Lingewaard 

De wettelijke basis van het leerlingenvervoer in Lingewaard ligt vast in art.4 van de Wet Primair Onderwijs 

(WPO), de Wet op de ExpertiseCentra (WEC), en de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO).  

Deze wetten waarborgen o.a. de toegankelijkheid van het primair of voortgezet onderwijs voor leerlingen 

met een handicap. Belangrijke elementen bijvoorbeeld in de WEC zijn: (1) het gaat in de regeling om 

“…bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten” (art. 4, ad 

1); (2) “het vervoer [moet] plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is”; (3) “de regeling 

bepaalt op welke wijze B&W ter zake advies van deskundigen inwinnen” (idem, ad 4); en (4) “de regeling 

kan per schoolsoort…bepalen dat voor een leerling die ouder is dan een bepaalde leeftijd, de aanspraak op 

bekostiging wordt beperkt tot kosten van openbaar vervoer,…” (idem, ad 8).  

  

 

 

 

 

 

 



In de concretisering van deze wetgeving voor Lingewaard wordt in de verordening aanvullend gesteld dat 

het college (B&W) bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer het advies van deskundigen 

betrekt zoals de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de ambulante 

begeleider of andere deskundigen (art. 10 en 16). Aanspraak bekostiging is er indien de  

leerling de leeftijd van 10 jaar nog niet bereikt heeft van het schooljaar waarop de vervoersvoorziening 

betrekking heeft (art. 13, 18 en 26). Bij oudere leerlingen speelt een redelijke afweging een rol of speelt 

meer expliciet de vraag of men vanwege de handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer blijft 

aangewezen. 

 

Aangescherpte toepassing verordening: selectieprocedure en selectie 

Selectieprocedure. Voor de zomervakantie 2011 besloot B&W de bovengenoemde verordening 

leerlingenvervoer strakker toe te passen en tot herindicatie over te gaan van de groep kinderen van 10 jaar en 

ouder die mogelijk per 2012 in aanmerking kwamen voor een meer zelfstandige vorm van vervoer.  

Dit werd de ouders en de school per brief medio juni medegedeeld. De herindicatie ‘aangepast vervoer’ 

werd via artsen van TriviumPlus uitgevoerd die in de periode aug-sept de gemeente advies gaven over de 

mogelijkheden tot openbaar vervoer of eigen vervoer al dan niet met begeleiding.  

Selectie van leerlingen openbaar vervoer. Het selectieproces is als volgt verlopen. In Lingewaard 

maken 254 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer op basis van de verordening. Van die 254 leerlingen 

gaan er 6 met eigen vervoer, 18 met het openbaar vervoer en 230 met aangepast vervoer in de vorm van taxi 

of taxibusje. Van die 230 zijn er 145 ouder dan 10 jaar. Lingewaard besloot 57 van deze laatste groep 

leerlingen nader te laten onderzoeken door een arts van TriviumPlus. Die vond dat 32 kinderen eventueel 

ook met het openbaar vervoer of de fiets zouden kunnen. Vervolgens werden de door de gemeente genomen 

besluiten kenbaar gemaakt aan de ouders: eerst met een brief (d.d. 16 juni 2011) met de mededeling dat de 

regeling per 1 jan 2012 zou ingaan en vervolgens met een nieuwe brief (d.d. 6 dec. 2011) dat de 

ingangsdatum was verschoven naar 1 maart. Terwijl 5 van de 32 ouders vervolgens een eigen oplossing 

bedachten, maakten er 8 van de resterende 27 bezwaar tegen de negatieve beslissing (29.6%). Wat de reactie 

van de gemeente op hun bezwaren is, is nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Vraagstelling 

Op zich is er niets mis mee dat in zo’n moeilijke situatie als waarin de gemeente economisch verkeert, er 

ook gekeken wordt naar bezuinigingen in de bekostiging van het leerlingenvervoer en dat het 

leerlingenvervoer überhaupt eens scherp onder de loep wordt genomen, teneinde het automatisme van 

verlenging van de bekostiging voor individuele leerlingen te doorbreken en de mogelijkheden van 

zelfstandig reizen door leerlingen met een beperking wordt geverifieerd. Dus goed dat de gemeente dit 

initiatief heeft genomen. De vraag is alleen: “Is de bovengenoemde operatie ‘herindicering 

leerlingenvervoer’ zorgvuldig uitgevoerd?”. De mate van zorgvuldigheid wordt in paragraaf 4 op een  

aantal punten getoetst. Deze punten zijn geordend naar mate van belangrijkheid. Het zijn: (1) toepassing van 

het gelijkheidsbeginsel; (2) herindicering door arts en wijze waarop; en (3) wijze van communiceren met 

ouders en school. 

 

4 Analyse van de zorgvuldigheid in werkwijze 

 toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Diverse bronnen geven aan dat alleen de ouders van de 

leerlingen van de Vlinderboom in Bemmel voor herindicering werden benaderd. In concreto 

behoorden al deze ouders tot de bovengenoemde groep van 57 leerlingen boven de 10 jaar. Deze groep van 

57 kan men niet een representatieve steekproef uit de betrokken 18 scholen en de 145 leerlingen van 

ouder dan 10 jaar die voor herindicering in aanmerking kwamen, noemen, zelfs niet als men 

leerlingen met specifieke kenmerken buiten beschouwing laat, zoals rolstoelers en leerlingen met 

epilepsie (zie lijst van vragen bij brief aan ouders, juni 2011). Immers, het betreft hier slechts 

leerlingen van één school. De WMO-Adviesraad vindt deze procedure op grond van art.1 van de 

Grondwet in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat een algemeen beginsel is van behoorlijk bestuur 

(niet genoemd in de Algemene wet bestuursrecht, omdat vermelding in de Grondwet afdoende is). 

De gemeente had de andere scholen en de leerlingen van die scholen op enigerlei wijze ook in de 

selectie, evaluatie en/of beschouwing moeten betrekken, zodat gelijke behandeling was gewaarborgd 

(de hele populatie van  leerlingen betrekken, een aselecte steekproef trekken of anderszins een 

overtuigde procedure bedenken). Bovendien vindt deze handelswijze ook geen 

rechtvaardigingsgrond in de verordening zelf of in enigerlei document met beleidsregels;  

 herindicering door geneeskundige en wijze waarop. Bij de beoordeling van het zelfstandig reizen 

werd de arts van TriviumPlus betrokken als deskundige. De vraag werd daarbij van gemeentewege 

voorgelegd “… of een leerling die nu gebruik maakt van het aangepaste vervoer medisch gezien in 

aanmerking kan komen voor vervoer met het openbaar vervoer dan wel eigen vervoer. Op basis van 

medische criteria wordt die vraag beantwoord. De adviseur (arts) zal de bevindingen baseren op het 

dossier dat bekend is bij de gemeente en het onderzoek/gesprek dat door de adviseur met de leerling 

en ouder(s) is gevoerd” (brief B&W d.d. 20-12-2011 aan Lokaal Belang, p. 2).  



De WMO-Adviesraad plaatst hierbij diverse kanttekeningen. Deze hebben betrekking op: (1) keuze 

van het type adviseur en soort advisering; (2) operationalisering en transparantie van 

beoordelingscriteria en beslissingsregels; (3) het gebruik van aanvullende bronnen van informatie.  

 

Ad 1. De WMO-Adviesraad is verbaasd dat de advisering louter door een medicus werd verricht en 

niet door de combinatie medicus/gedragsdeskundige of zelfs alleen een gedragsdeskundige (bijv. 

BIG-geregistreerd gz-psycholoog of geregistreerd orthopedagoog/kinderpsycholoog). Immers, de 

beoordeling van de vaardigheid zelfstandig reizen vergt naast een oordeel over de gezondheid, 

belastbaarheid en specifieke beperkingen van de leerling – aspecten van het gezondheidsfunctioneren 

die doorgaans al in het dossier vastliggen, want gerelateerd aan de indicatiestelling voor een speciale 

school - ook een oordeel over zaken als cognitief niveau, leemtes in de informatieverwerking 

(aandacht, geheugen en planning), problemen in de sociale aanpassing (risicogedrag, emotionele 

rijpheid, impulscontrole), zelfredzaamheid en niveau schoolse vaardigheden. Deze zorg over de 

inschakeling van een medisch deskundige die louter moest oordelen op grond van ‘medische criteria’ 

werd groter, toen bleek dat de geselecteerde en vervolgens beoordeelde leerlingen allen op een SBO 

zaten, een schooltype dat vooral wordt gekenmerkt door leerlingen met specifieke leer- en 

opvoedingsproblemen met op de achtergrond veelal neurologische afwijkingen (zie ook brief SBO 

De Vlinderboom aan B&W d.d. 17-11-2011). Deze leerlingen vragen juist een beoordeling aan de 

hand van ‘niet-medische criteria’. Voor de WMO-Adviesraad betekent dit alles dat men bij een 

dergelijke medisch getinte selectiebasis op zijn minst vraagtekens kan zetten. 

 

Ad 2. Daarnaast is het niet duidelijk welke beoordelingscriteria door de keuringsarts van TriviumPlus 

werden gehanteerd. In de reeds genoemde brief van Lokaal Belang Lingewaard (d.d. 20-12-2011) 

werd hierover ook een vraag aan B&W gesteld. Deze vraag Ad 6 (P.3) luidde “ Waarop baseert deze 

arts zijn/haar bevindingen?”. Het antwoord hierop is tot op heden uitgebleven. 

 

Ad 3. In dit zelfde kader is de WMO-Adviesraad er over verbaasd dat bij de herindicering 

‘zelfstandig reizen, eventueel met begeleiding’ er geen gebruik werd gemaakt van bestaande, 

makkelijk toegankelijke informatiebronnen. Er werd bij de beoordeling van de leerlingen geen 

gebruik gemaakt van het leerling-dossier (uiteraard met toestemming) en men trad niet in gesprek 

met de zgn. ‘permanente commissie van leerlingenzorg’, terwijl zulks in de Verordening 

leerlingenvervoer wel met zoveel woorden wordt geadviseerd: “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” (art. 10). De 

WMO-Adviesraad is van oordeel dat het betrekken van het dossier en/of derden in het onderhavige 

geval had moeten gebeuren. Het had de adviezen valider gemaakt en meer draagvlak gegeven. 



 wijze van communiceren. De WMO-Adviesraad is ten slotte van oordeel dat de communicatie beter 

had gekund. De gemeente had over haar intenties met de ouders en de betrokken scholen beter eerst 

overleg kunnen hebben, alvorens brieven te sturen. Ook het traject tussen het tijdstip van indicering 

en het besluit heeft lang, zo niet te lang geduurd. 

 

5. Conclusie  

De vraag werd gesteld “Is de operatie ‘herindicering leerlingenvervoer’, waarbij de leerling vanaf 10 jaar al 

dan niet met begeleiding zelfstandig reist, zorgvuldig uitgevoerd?”. Het antwoord van de WMO-Adviesraad 

is kort gezegd: nee. Op grond van de nu voor ons beschikbare gegevens is de ‘herindicering 

leerlingenvervoer’ niet zorgvuldig uitgevoerd. Immers, het gelijkheidsbeginsel (art. 1 Grondwet) werd niet 

correct toegepast, waardoor niet is voldaan aan de eisen te stellen aan behoorlijk bestuur. Erger nog: nergens 

in de documentatie is enige reflectie op dit beginsel gevonden.  

 

Het resultaat is wel dat De Vlinderboom als school met in begrip van de ouders en hun kind ongelijk zijn 

behandeld en onevenredig hard zijn getroffen. Er was volgens de WMO-Adviesraad geen rechtvaardiging 

om alleen de leerlingen van deze school voor ‘herindicering leerlingenvervoer’ uit te kiezen. 

Daarnaast maakt de WMO-Adviesraad ernstig bezwaar tegen het gegeven dat bij de herindicering geen 

gebruik werd gemaakt van de gedragswetenschappelijke discipline en alleen van de artsen van TriviumPlus. 

Te meer omdat het ook nog leerlingen van een SBO betreft, waar een medische beoordeling in relatie tot 

vervoer minder voor de hand ligt. Ook bij de gebezigde procedure kan men vraagtekens zetten. 

Gedragsmatige criteria die iets zeggen over het algemene functioneren van de leerling en essentieel kunnen 

bijdragen aan het inzicht in de mogelijkheden van zelfstandig reizen, al dan niet met begeleiding, werden 

niet benut. Evenzeer geldt dit voor de inschakeling van extra informatiebronnen zoals het leerlingendossier 

en de kennis van de ‘permanente commissie van leerlingenzorg’ van het samenwerkingsverband. 

 

6. Advies 

De WMO-Adviesraad adviseert B&W op grond van de voorafgaande argumentatie de besluitvorming met 

betrekking tot de recente ‘herindicering leerlingenvervoer’ in te trekken en vervolgens de huidige 

verordening of de werkwijze aan te passen wat betreft transparantie van beoordelingscriteria (welke en 

weging), de bijdrage van de gedragsdeskundige aan het selectieproces en de gebruikmaking van aanvullende 

informatiebronnen en dan een nieuwe procedure te implementeren.  

 

Bemmel, Jan de Moor 26 januari 2012 


