Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

ADVIES

Aan het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Westerveld.

Diever, 16-07-2021

Betreft: leerlingenvervoer en passend onderwijs

Geacht college,
De Adviesraad Sociaal Domein Westerveld vraagt uw aandacht voor de volgende kwestie.
In uw verordening over het leerlingenvervoer is niet opgenomen hoe te handelen in een bepaalde
situatie. Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, kan een beroep gedaan worden op de
regeling leerlingenvervoer. Voor leerlingen met LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) geldt deze
regeling echter niet, terwijl dit soms voor deze leerlingen en hun ouders/verzorgers wel heel
belangrijk kan zijn. Om deze situatie zo concreet mogelijk aan te geven het volgende voorbeeld. Stel
dat een leerling van een basisschool uit Diever voor het vervolgonderwijs een
LWOO(leerwegondersteunend onderwijs)-indicatie heeft. Gebruikelijk is dat deze leerling het
vervolgonderwijs in Meppel volgt, mede gezien de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Maar als
de basisschool en het voortgezet onderwijs (met LWOO) in Meppel nadrukkelijk van mening zijn dat
deze leerling het voortgezet onderwijs met LWOO in Hoogeveen zou moeten gaan volgen, is er een
vervoersprobleem. Immers het openbaar vervoer Diever - Hoogeveen laat zeer veel te wensen over.
Het is nu niet duidelijk in hoeverre de desbetreffende ouders dan een beroep kunnen doen op de
regeling leerlingenvervoer van de gemeente Westerveld. Uw desbetreffende ambtenaar gaf
desgevraagd heel duidelijk aan dat in de verordening van de gemeente en in de overeenkomst van
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2203 ( waarbinnen Westerveld participeert) niet
expliciet wordt voorzien in dit soort situaties.
Een niet onbelangrijk onderdeel in deze is hoe omgegaan wordt met een geschil. Belangrijk is – ook
volgens dezelfde ambtenaar – dat er een extern en gewogen advies ingewonnen zou kunnen
worden, bijv bij de onderwijsconsulent of een orthopedagoog binnen het genoemde
Samenwerkingsverband. Ook dit zou opgenomen kunnen worden in de verordening.
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Wij denken dat in dit verband enkele artikelen van de verordening aangepast moeten worden: artikel
1, 3, 16, 23 en 24. Volgens ons zou in de regeling ook een verwijzing naar de Onafhankelijke
ClientOndersteuner moeten staan.
We adviseren u om bovenstaande ook in het Samenwerkingsverband aan de orde te stellen: zorgen
voor passend onderwijs is immers niet alleen een zaak voor de gemeente.

Tenslotte willen wij u nog graag wijzen op de teksten over het leerlingenvervoer op uw website. Wij
adviseren om deze teksten meer publieksvriendelijk te herschrijven.
Met vriendelijk groet,
Pals Prop, voorzitter.
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