Bijlage 2 DOC-18-104791
Verslag van de evaluatie van de Verordening Vervoer naar de regionale
nieuwkomersvoorziening.
De verordening is in 2016 in werking getreden. Na drie blijkt de verordening voor wat
betreft de duur van de vervoerstoekenning niet meer te voldoen. Daarom vond er een
evaluatie plaats.
De verordening is geëvalueerd met:
- de directrice van de Nieuwkomersklas bij basisschool de Meridiaan in Medemblik;
- de beleidsmedewerker onderwijs;
- de uitvoerend medewerker leerlingenvervoer.
De uitkomst van deze evaluatie:
1. Het vervoer van de kinderen is tot nu toe steeds na een periode van 20 weken verlengd
met twee keer een periode van 10 schoolweken.
2. Ouders begrijpen niet waarom zij opnieuw een vervolgaanvraag voor vervoer moeten
doen.
3. De aanvraag van een 1e en 2e verlenging vergt onnodig veel extra werk en overtuigingskracht.
4. Het opnieuw invullen van een aanvraagformulier en het afgeven van twee keer een
vervolgbeschikking is tijdrovend en omslachtig.
5. De nieuwkomersklassen zijn actief bezig zijn met het stimuleren van de zelfredzaamheid en daarmee ook het zelfstandig leren reizen.
6. Voor sommige kinderen is de afstand te ver om te fietsen en is er geen geschikt
openbaar vervoer (bijv. Dirk Veermanhof in Wognum – NKK in Medemblik).
7. Aanpassing van de verordening heeft geen financiële consequenties. Als kinderen
eerder in het schooljaar zelfstandig naar school kunnen reizen dan wordt het
schoolbusvervoer vanaf dat moment stopgezet.
Conclusie
Een vervoerstoekenning van in beginsel 20 weken is te kort. De zelfredzaamheid van de
kinderen (en hun ouders) in het vervoer is dan in de meeste gevallen nog niet bereikt.
Het aanvragen van daarna nog 2x een verlenging is omslachtig en vergt onnodig veel tijd,
inspanning en overtuigingskracht.
Advies
De verordening aanpassen door vervoer toe te kennen voor maximaal de duur van de
plaatsing op de nieuwkomersvoorziening. Als de leerling binnen deze periode eerder
zelfstandig of met begeleiding kan reizen stopt het vervoer.

