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Onderwerp: Ongevraagd advies:Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het openbaar 
vervoer                                                                

 

Geacht college, 

 Inleiding 

De Participatieraad heeft naar aanleiding van bovengenoemde informatiebrief over dit onderwerp een 
verhelderend gesprek met een ambtenaar gehad. 

Hierin zijn onze vragen aan de orde geweest en zijn onduidelijkheden over dit onderwerp besproken. 

 Advies en toelichting 

De raad heeft naar aanleiding van dit gesprek besloten tot het formuleren van een ongevraagd advies. 

Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep en hun ouders vinden wij het belangrijk dat een aantal 
gesprekspunten door middel van dit advies onder de aandacht van de gemeente komen, dan wel 
blijven. 

 Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg 

Uit het gesprek is ons gebleken, dat er sprake is van een ultieme vorm van maatwerk. U hebt 
aangegeven dat voor leerlingen die zelfstandig gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, meer 
mogelijkheden binnen handbereik komen om zelfstandig de wereld in te gaan. Dat vinden wij een 
waardevolle benadering. 
 
De scholen selecteren de kinderen en geven informatie aan de ouders. Wij zijn van mening dat de 
communicatie over deze ontwikkeling uiterst zorgvuldig dient te gebeuren in voor de ouders 
begrijpelijke taal. En tevens de verzekering dat, als het zelfstandig reizen met openbaar vervoer om 
wat voor reden dan ook niet lukt, er weer gebruik gemaakt kan worden van het taxivervoer. 
 
We vinden het belangrijk dat leerlingen (en ook ouders/begeleiders) in alle mogelijke situaties over het 
reizen met openbaar vervoer worden getraind. Daarbij moet men denken aan: 

- de bus is overvol en rijdt daarom door, 
- de bus heeft afwijkende vertrektijden door extreme weersomstandigheden, 
- de bus heeft een andere route door wegwerkzaamheden. 



In het algemeen: extra aandacht voor het weerbaar maken voor onverwachte situaties. 
 
Verder vragen we aandacht voor veilige en overzichtelijke opstapplekken c.q. bushaltes. Soms kan 
daarover extra overleg met betreffende ouders-begeleiders en/of andere partijen nodig zijn.  
 
Het in de brief genoemde bedrag van € 25.000,- is eenmalig en bedoeld voor het hele traject en de 
volledige (onbepaalde) tijdsduur. We kunnen de te maken kosten slecht inschatten, maar mogelijk is 
dat bedrag zelfs aan de krappe kant. Het is immers helemaal niet zeker, dat er minder taxibusjes 
nodig zijn, terwijl er wel de nodige “de Voor Elkaar Pas”-sen uitgegeven gaan worden. 
We hopen dat er voldoende geld beschikbaar is en blijft om deze (kleine) groep leerlingen, ook in de 
iets verdere toekomst, zelfstandiger te leren reizen. 
 
Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Participatieraad 

W.G.J. Dommerholt-Visser    D. J. Kleinhesselink 

Voorzitter      Secretaris 

 
 


