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Boxtel, 31 maart 2014

Ambtelijke vragen Leerlingenvervoer:
Inleiding
Wij hebben een aantal vragen over de regionale samenwerking ten behoeve van het passend
onderwijs in De Meierij, in relatie tot het leerlingenvervoer. De vraag komt voort uit de plannen die
SWV PO De Meierij aan het maken is op gebied van samenwerking in het primair onderwijs.
SWV PO De Meierij is een samenwerkingsverband van scholen in de regio Den Bosch, Haaren,
Boxtel, Zaltbommel Vught, Maasdriel, St Michielsgestel en Schijndel. In de naam SWV PO De
Meierij staat PO voor primair onderwijs. Het samenwerkingsverband voor primair onderwijs bestaat
uit 111 basisscholen, 5 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. SWV PO De
Meierij is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ongeveer
29.000 leerlingen.
Er is een apart samenwerkingsverband voor de scholen voor voortgezet onderwijs, waarmee nauw
samengewerkt wordt. Cluster 1 (voor leerlingen met een visuele beperking) en cluster 2 (voor
leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking) blijven het onderwijs in een landelijk
systeem organiseren. Zij doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende
scholen, maar werken wel samen.
Per 1 mei beleidsplan samenwerking?
Wij hebben vernomen dat er per 1 mei aanstaande een beleidsplan betreffende het
samenwerkingsverband vastgesteld dient te worden.
Leerlingenvervoer
In dat plan zou het leerlingenvervoer (een wezenlijk onderdeel voor wat betreft de toegankelijkheid
van de scholen) een marginale rol krijgen. Een punt dat ouders zorgen baart.
Immers, als een school in de buurt geen passend onderwijs kan bieden en het alternatief is
leerlingenvervoer naar een andere school verder weg dan zou in het plan iets moeten staan over
de toegankelijkheid en de wijze van vervoer en dan zou het wellicht goed zijn als gemeenten ook
onderling ook afspraken hierover hebben. De gemeenten zijn namelijk formeel zelf
verantwoordelijk voor het beleid rondom leerlingenvervoer, maar het werkgebied is regionaal.
Regionale afstemming leerlingenvervoer?

In het plan zou tevens terug te vinden zijn dat de samenwerkingsverbanden gaan beslissen of een
leerling geschikt is voor speciaal onderwijs/speciaal voortgezet onderwijs en waar. Waarschijnlijk
zal een kind dan geplaatst worden op de voor het kind dichtstbijzijnde school die geschikt is. Het
zou van daaruit dan ook logisch lijken als het samenwerkingsverband een rol krijgt in de
toekenning van het leerlingenvervoer.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. In hoeverre en met welke functionarissen participeert de gemeente Boxtel in SWV PO De
Meierij?
2. Wat is de status van het samenwerkingsverband, in hoeverre is de samenwerking al
geactiveerd?
3. Wat is de status van het beleidsstuk dat op 1 mei aanstaande vastgesteld dient te worden?
4. Het leerlingenvervoer schijnt slechts een kleine rol te hebben in het beleidsplan van het
samenwerkingsverband. Is er over het leerlingenvervoer regionaal overleg geweest en/of
komt er regionale afstemming?
5. Hoe worden de Boxtelse ouders bij dit project betrokken, mede ook in het licht van eerder
afspraken die in het kader van het leerlingenvervoer met ouders zijn gemaakt?
6. In hoeverre wordt de politiek in Boxtel nog betrokken, bij dit plan voor regionale
samenwerking?
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