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Context:
Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. Sindsdien hebben schoolbesturen een zorgplicht.

Wettelijke verplichting:
Samenwerkende besturen en scholen (samenwerkingsverband) organiseren de benodigde
ondersteuning binnen het regulier of speciaal onderwijs. De verwijzing van leerlingen door
samenwerkingsverbanden gebeurt naar de best passende school voor een leerling. Dit sluit niet altijd
aan bij de mogelijkheden, die de gemeente heeft voor een vergoeding leerlingenvervoer, aangezien
daarbij wettelijk wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Criteria vanuit de gemeente:
Voor alle leerlingen, die een beroep doen op een bekostiging leerlingenvervoer geldt, dat wanneer zij
door een structurele handicap onmogelijk zelfstandig naar school kunnen reizen, er door de gemeente
ondersteuning wordt geboden. Voor leerlingen die een school voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs bezoeken, is ook op grond van de grote afstand naar hun school
een bekostiging mogelijk. In alle gevallen zal de vergoeding aansluiten bij de kosten van de goedkoopst
mogelijke manier van reizen en slechts verstrekt worden als de leerling de dichtstbijzijnde toegankelijke
school bezoekt, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling.
Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school.
Of een leerling hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal zaken.

Voorwaarden
•
•
•

De leerling woont in Aa en Hunze.
De leerling zit op een basisschool of school voor speciaal (voortgezet) onderwijs die op meer
dan 6 kilometer van het huisadres ligt.
De leerling komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning
van het kind en de dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school.

Aanvullende voorwaarden:
•
•

De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), die is afgegeven door de Commissie
van Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband.
De leerling valt onder de definitie ‘Nieuwkomer’ en krijgt voor maximaal 2 jaar onderwijs op de
Lichtbaak in Assen; de Taalklas.

Tenslotte:
De ouder of verzorger van een leerling kan een verzoek indienen bij de gemeente Aa en Hunze. Het
praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen niet meer onder het leerlingenvervoer.

Afspraak:
Bovenstaande informatie wordt door de directeur en met ondersteuning van de intern begeleider,
vroegtijdig besproken tijdens de contactmomenten met de ouders/verzorgers van de leerling. Als de
ouders/verzorgers zelf kiezen voor een andere onderwijsplek, dan zijn de bijkomende kosten voor de
ouders/verzorgers zelf.

