
 
    

Beleidsregels Verordening Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2012 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht; 
 
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Leerlingenvervoer 
Stichtse Vecht 2012; 
 

BESLUITEN: 
 
Vast te stellen de volgende beleidsregels: 
 
 
Beleidsregels m.b.t. uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2012  
 
1. Afstandscriterium 

In artikel 1 onder f wordt in de verordening gemeld dat de afstand gemeten wordt langs de kortste 
voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. De afstand wordt bepaald via de ANWB 
routeplanner. Uitgangspunt is “de kortste route”.  

 
2. Wachtlijst 

Indien bij een school sprake is van een wachtlijst, wordt aan de ouders voorgesteld dat de leerling 
dan de volgende dichtstbijzijnde geschikte school bezoekt. De ouder(s)/verzorger(s) moeten een 
bewijs van de school inleveren dat er een wachtlijst is op de betreffende school en de leerling 
heeft vervolgens één schooljaar de tijd om over te stappen naar de school met wachtlijst. Mocht 
de wachtlijst nog niet opgelost zijn, dan start de genoemde procedure opnieuw.  

 
3. Verhuizing 

Indien leerlingen van buiten Stichtse Vecht verhuizen naar Stichtse Vecht hebben leerlingen een 
kwartaal de tijd om over te stappen naar de dichtstbijzijnde geschikte school. Tot die tijd wordt een 
kilometervergoeding van maximaal 20 kilometer (retour) per dag verstrekt. Mocht de leerling na 
drie maanden nog niet zijn overgestapt, dan vervalt de kilometervergoeding in zijn geheel. 

 
4. Begeleiding ouder(s)/verzorger(s) 

Sommige leerlingen zijn onhandelbaar tijdens het vervoer. Een signaal hiervoor moet worden 
afgegeven door de ouders en/of de vervoerder aan de uitvoering. Deze bepaalt of dit signaal 
gegrond is. Indien dit zo is, dient de leerling door ouder(s)/verzorgers begeleid te worden. 

 
5. Aangepast vervoer 

Aangepast vervoer voor het sbo en (v)so is mogelijk als: 
- het een eenoudergezin betreft waarin nog een kind jonger dan 9 jaar is, dat nog niet 

zelfstandig naar school kan gaan, waarbij de ouder werkt of een dagopleiding volgt en werk- 
of lestijden het onmogelijk maken het kind te begeleiden; 

- het een eenoudergezin betreft waar een kind ouder dan 9 jaar aanwezig is, maar door een 
medische aandoening extra zorg van de ouder nodig heeft. Dit dient door een medische 
deskundige te worden vastgesteld en ouders dienen hiervoor een medische verklaring te 
leveren; 

- door een medisch deskundige is vastgesteld dat er medische redenen zijn die ouders 
belemmeren het kind te begeleiden; 

 

[Geef tekst op] 
 



 

[Geef tekst op] 
 

   

 

- Het feit dat beide ouders werken is geen reden om aanspraak te maken op aangepast 
vervoer. Wel bestaat aanspraak op aangepast vervoer als bij het vervoer naar een school 
voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs die verder weg ligt dan 6 
kilometer de tijdsduur van de begeleiding langer duurt dan 3 uur per dag. 

 
Aangepast vervoer is alleen bedoeld voor het vervoer van en naar school op de in de schoolgids 
vermelde schooltijden. Het is niet bedoeld voor vervoer: 

o tussen school en gymnastieklokaal of zwembad; 
o van en naar schoolreisjes, sportdagen, verenigingen, etc.; 
o van of naar kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang; 
o voor medische of paramedische behandeling; 
o vervoer tijdens de vakanties. 

 
6. Onafhankelijk medisch onderzoek 

Als er twijfel bestaat of een kind in staat is zelfstandig of onder begeleiding de school te bezoeken, 
dan wordt door de gemeente een onafhankelijk medisch onderzoek aangevraagd. 

 
7. Stages 

Het is in beginsel mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het vervoer naar 
een stageadres mits; 
- De leerling al voor een vergoeding voor leerlingenvervoer in aanmerking komt 
- De stage onderdeel is van het onderwijsprogramma  
- De tijden van de stage overeenkomen met de schooltijden zoals die in de schoolgids zijn 

vastgelegd 
- Het adres van de stage op de route ligt van de school of anders zo dicht mogelijk bij het 

woonadres van de leerling/ouders.  
 
8. Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op de datum waarop ook de Verordening Leerlingenvervoer 
Stichtse Vecht 2012 in werking treedt.  

  
 
Aldus besloten op 17 januari 2012, 
 
 
 
 
 
secretaris burgemeester 
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