
Was/Wordt lijst Verordening Leerlingenvervoer 

 

Artikelnummer Was in de verordening 
2014 

Wordt in de 
verordening 2019 

Motivering 

1 - Toegevoegd: 

Definitie 
ondersteuningsplan 
 

In 

overeenstemming 
met 
modelverordening 

2 - -  

3 Lid 1: ‘dichtstbijzijnde 

toegankelijke school’ 

Lid 1: ‘dichtstbijzijnde 

toegankelijke school 
voor passend onderwijs’ 
 
Toegevoegd: lid 3 

Lid 1: Soms is de 

dichtstbijzijnde 
toegankelijke 
school niet 
passend in 
verband met de 
specifieke 
(jeugd)zorg die 

een leerling nodig 
heeft. Niet de 

onderwijsvraag, 
maar de 
zorgvraag is dan 
leidend bij de 

keuze van de 
school. Het 
toevoegen van de 
woorden ‘passend 
onderwijs’ maakt 
het ons mogelijk 
deze zorgvraag 

mee te nemen in 
de afweging voor 
de toekenning. 
Lid 3: In 
overeenstemming 
met 

modelverordening 

4 Lid 2: Het college kan bij 

het bepaalde in lid 1 
aanvullende voorwaarden 
stellen. 

Lid 2 is vervallen. In 
overeenstemming 
met 
modelverordening 

5 - -  

6 - -  

7 - -  

8 - -  

9 - -  

10 - -  

11 Lid 1 sub a: ‘elf jaar’ 

 

Lid 1 sub a: ‘twaalf jaar’ 

Lid 1 sub b: 
toegevoegd: ‘psychische 
handicap’ 

In de 

modelverordening 
wordt de leeftijd 
van negen 
gehanteerd omdat 
er vanuit wordt 

gegaan dat een 

kind vanaf negen 
jaar zonder 
begeleiding kan 
reizen met fiets of 
openbaar vervoer. 
In de praktijk kun 
je dat niet van elk 

kind vanaf negen 
vragen. Daarom 



bekostigen we 
begeleiding van 

leerlingen in de 
basisschool 
leeftijd. De grens 
in de verordening 
was voorheen 

jonger dan elf. In 
praktijk blijkt dat 
het voorkomt dat 
kinderen tot en 
met twaalf jaar op 
de basisschool 

zitten.  

12 - Lid 1 sub d: 
toegevoegd: ‘psychische 
handicap’ 

In 
overeenstemming 
met 
modelverordening 

13 Lid 2 sub a: een bedrag 

op basis van de kosten 
van het openbaar 
vervoer, als aanspraak 
zou bestaan op 
bekostiging op basis van 

de kosten van het 
openbaar vervoer, 
behoudens het bepaalde 
in het vijfde lid; of 

Lid 2 sub a is vervallen.   

14 € 24.300 € 26.100 indexatie 

15 - Tabel is geïndexeerd indexatie 

16 - - - 

17 In afwijking van het 
eerste lid verstrekt het 

college de ouders 
bekostiging op basis van 
de kosten van het 

vervoer per fiets, als de 
leerling naar het oordeel 
van het college, al dan 
niet onder begeleiding, 

gebruik kan maken van 
het vervoer per fiets. Als 
er sprake is van een 
begeleider kan er ook een 
fietskostenvergoeding 
voor de begeleider 
worden verstrekt. 

In afwijking van de 
bekostiging op basis van 

de kosten van het 
openbaar vervoer, zoals 
bedoeld in het eerste 

lid, verstrekt het college 
de ouders bekostiging 
op basis van de kosten 
van het vervoer per 

fiets, indien de leerling 
naar het oordeel van 
het college onder 
begeleiding, gebruik kan 
maken van het vervoer 
per fiets. 

In 
overeenstemming 

met 
modelverordening 

18 - - - 

19 Lid 2 sub a: een bedrag op 

basis van de kosten van 
het openbaar vervoer, als 
aanspraak zou bestaan op 

bekostiging op basis van 
de kosten van het 
openbaar vervoer, 
behoudens het bepaalde in 
het vijfde lid; 

 

Lid 2 sub a is vervallen  

20 - -  

21 - -  

22 - -  

23 - -  

24 - -  



25 - -  

 


