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33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in 
verband met een herziening van de organisatie 
en financiering van de ondersteuning van 
leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs 

Nr. 26  AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN FERRIER 
Ontvangen 5 maart 2012  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

 Aa

Aan artikel 4, vierde lid, komt te luiden: 
4. De regeling houdt rekening met de van ouders redelijkerwijs te 

vergen inzet en voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een 
wijze die voor de leerling passend is. De regeling bepaalt op welke wijze 
burgemeester en wethouders terzake advies van deskundigen inwinnen. 

II

In artikel II, onderdeel B, onder 1, komt te luiden: 
1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden: De regeling houdt 

rekening met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet en voorziet erin 
dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling 
passend is, met dien verstande dat voor leerlingen die voortgezet speciaal 
onderwijs volgen geldt dat zij slechts aanspraak op bekostiging van 
vervoerskosten kunnen maken indien 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. 

III

In artikel III wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 
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Aa

In artikel 4, vierde lid, eerste volzin, komt te luiden: De regeling houdt 
rekening met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet en voorziet erin 
dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling 
passend is. 

Toelichting  

De positie van ouders inzake leerlingenvervoer mag door de invoering 
van passend onderwijs niet verzwakken. Niet alleen moet het aanbod 
passend zijn voor de leerling, maar ook moet de inzet die van ouders 
gevraagd wordt redelijk zijn. Van ouders mag uiteraard een bepaalde 
mate van inzet verwacht worden, maar die inzet mag niet zover gaan dat 
de mogelijkheid van leerlingenvervoer illusoir wordt. Dit amendement 
verankert die belangenafweging in de wet. 

Dijkgraaf
Ferrier
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