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Casus 1 - Marieke 

De ouders van Marieke dienen voor het nieuwe 
schooljaar een aanvraag leerlingenvervoer in voor hun 
dochter. 

Marieke is een meisje van 12 jaar dat belast is met het 
syndroom van down. In het nieuwe schooljaar gaat zij 
voor het eerst naar het voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO). 

Uit hun aanvraag blijkt dat het om een tweeouder 
gezin gaat en dat zij aangepast vervoer aanvragen 
binnen een straal van 6 kilometer, vanaf het thuisadres 
gemeten. 



Casus 1 - Marieke
Er volgt een intake gesprek met de gemeente. Hieruit 
blijkt dat ouders de aanvraag indienen, omdat zij het 
voorgaande schooljaar ook aangepast vervoer kregen.

Vader geeft aan dat Marieke onder begeleiding wel 
met het OV kan reizen, maar dat ouders die 
begeleiding niet kunnen bieden, omdat zij allebei 
werken. Ook geven zij aan dat Marieke, gezien haar 
beperking, niet in staat is om te fietsen. 

De klantmanager geeft aan dat er geen recht op 
aanspraak bestaat, omdat ouders zelf al aangeven dat 
Marieke wel in staat is om onder begeleiding gebruik 
te maken van het OV. 

Ouders nemen geen genoegen met het besluit.



Casus 1 - Marieke 

De gemeente  is voornemens om de aanvraag af 
te wijzen, omdat het een aanvraag voor 
aangepast vervoer betreft, binnen de 6 kilometer 
grens . 

Om te onderbouwen dat de beperking  van 
Marieke geen reden is om alsnog in aanmerking 
te komen, laat de gemeente een onafhankelijke 
medische keuring uitvoeren. Hieruit moet blijken 
of de leerling  echt niet in staat is om de reis 
dagelijks onder begeleiding met het OV af te 
leggen. 



Casus 1 - Marieke

Uit het onafhankelijk medisch advies blijkt dat 
Marieke wel in staat is om dagelijks de reis met 
het OV en onder begeleiding af te leggen. 

De aanvraag wordt afgewezen. 

Ook kunnen de ouders geen aanspraak op 
bekostiging van het OV onder begeleiding doen, 
omdat hun dochter helemaal buiten de regeling 
valt, doordat de km. grens gehanteerd wordt. 



Casus 1 - Marieke

Als Marieke niet in staat was geweest om de reis 
onder begeleiding met het OV af te leggen, zou er 
wel recht op aanspraak bestaan op grond van 
artikel 18 Verordening leerlingenvervoer. 

Dit artikel is opgenomen voor leerlingen die 
vanwege hun verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking geen gebruik van het OV kunnen 
maken, ook niet onder begeleiding.  
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Casus 2 - Sander

De moeder van Sander dient een aanvraag in voor 
het aangepast leerlingenvervoer bij de gemeente. 

Sander is een moeilijk lerende leerling van 8 jaar. 
Hij bezoekt de dichtstbijzijnde gelegen speciale 
basisschool (SBO). Deze ligt op een afstand van 9 
kilometer vanaf het thuisadres gemeten. 

In de aanvraag wordt aangegeven dat haar 
verzamelinkomen hoger is dan € 24.300,-



Casus 2 - Sander

Er volgt een intakegesprek bij de gemeente. Gezien de 
leeftijd van Sander bestaat er aanspraak op bekostiging 
van de kosten van het OV met begeleiding. 

Na onderzoek blijkt dat een enkele reis van de woning 
naar de school met het OV feitelijk 50 minuten bedraagt.

 Moeder geeft aan dat zij alleenstaande ouder is en dat 
zij zorg heeft voor nog 2 jongere kinderen uit het gezin. 
Ook is moeder niet in bezit van een auto. Daarnaast 
vermeldt zij dat er geen mensen in haar directe 
omgeving zijn, die de begeleiding van haar zoon op zich 
kunnen nemen.



Casus 2 - Sander
De gemeente besluit om de aanvraag voor het 
aangepast vervoer toe te kennen. Moeder heeft 
genoegzaam aangetoond dat er geen andere oplossing 
te bedenken is, om haar zoon van- en naar school te 
begeleiden. 

Daarnaast is in de beleidsregels opgenomen dat er niet 
van ouders verwacht kan worden dat zij meer dan 3 
uur per dag kwijt zijn aan reistijd t.b.v. het 
schoolbezoek van hun kinderen. 

Omdat moeder in haar aanvraag heeft aangegeven dat 
haar inkomensgrens hoger is dan € 24.300,- brengt de 
gemeente maandelijks een drempelbedrag van € 50,90 
in rekening.



Casus 2 - Sander

Volgend jaar is Sander 9 jaar en gaan de jongere 2 
kinderen uit het gezin eveneens naar school.

Moeder geeft aan dat zij bereid is om haar zoon 
vanaf dat jaar op de fiets van- en naar school te 
willen begeleiden.

Hierover worden afspraken vastgelegd in de 
rapportage. Moeder kan volgend jaar rekenen op 
een fietsvergoeding voor zowel de leerling als de 
begeleider.  
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