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Aan de raad
Inleiding
Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. Wetswijzigingen in verband met het
passend onderwijs maken een aanpassing van de verordening Leerlingenvervoer noodzakelijk.
Daarnaast is de ‘oude’ verordening Leerlingenvervoer enigszins ingewikkeld, en daardoor soms
lastig toe te passen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijkertijd de verordening
Leerlingenvervoer op enkele punten te vereenvoudigen.
Beslispunten
1. De verordening Leerlingenvervoer gemeente Gemert-Bakel vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
n.v.t.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De commissie Mensen van 15 mei 2014.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
n.v.t.

Beoogd effect
De wetswijzigingen die verband houden met de invoering van het passend onderwijs per 1
augustus 2014 op een goede manier verwerken in de verordening Leerlingenvervoer.
Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening op een aantal
punten te vereenvoudigen.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 Wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs maken een aanpassing
noodzakelijk
Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die direct
het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om de volgende punten:
- De verordening moet rekening houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen
inzet;
- Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak
maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer
dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet
zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal
gevallen ook effect op de regelingen voor het leerlingenvervoer. Zo oordeelt in het passend
onderwijs het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het
speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Commissies als de
Permanente commissie leerlingenzorg en de Commissie voor de indicatiestelling
verdwijnen of krijgen een andere functie.
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband speelt in het passend onderwijs
een grote rol. Dit plan garandeert dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doormaken, en omvat onder meer de procedure voor de verdeling van de
ondersteuningsmiddelen en – voorzieningen aan de scholen.
Het ondersteuningsplan wordt opgesteld door het samenwerkingsverband, nadat over een
concept van het plan ‘op overeenstemming gericht overleg’ heeft plaatsgevonden met de
desbetreffende gemeenten. Het leerlingenvervoer is uitdrukkelijk een van de onderwerpen
die bij dit overleg, én bij de voorbereiding daarvan, aan de orde kunnen worden gesteld.
1.2 De verordening kan op een aantal punten worden vereenvoudigd
De wetswijzigingen maken een aanpassing van de verordening Leerlingenvervoer
noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening
op een aantal punten te vereenvoudigen.
De indeling van de ‘oude’ verordening volgde de drie onderwijswetten, te weten de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra (betreft (voortgezet) speciaal
onderwijs)) en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze indeling wordt verlaten en
vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs volgt: 1) primair onderwijs en 2) voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs valt
onder het eerste samenwerkingsverband en het voortgezet speciaal onderwijs onder het
tweede samenwerkingsverband.
Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten
bij een samenwerkingsverband passen zij toch in het model, wanneer onderscheid wordt
gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs, dat leerlingen op deze instellingen volgen.
Het oude model kende een afzonderlijke titel voor gehandicapte leerlingen. De bepalingen
voor deze leerlingen zijn in het nieuwe model geïntegreerd in de overige artikelen.
De opbouw van de modelverordening wordt door deze aanpassingen logischer, en sluit
aan op het passend onderwijs.
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