
 

Aan: afdeling onderwijs sport en cultuur t.a.v. de heer K. Spee 
en afdeling jeugd en gezin t.a.v  mevrouw H. van Aken   
 
 
Almere, 13 december 2022  
 
 
Betreft: leerlingenvervoer  
 
 
Geachte mijnheer Spee en mevrouw van Aken, 
 
Op 24 november en 1 december 2022 is het leerlingenvervoer op de politieke markt in 
Almere besproken. De Adviesraad Sociaal Domein heeft dit met belangstelling gevolgd omdat 
er recentelijk een klacht bij ons is binnengekomen over het leerlingenvervoer. Hierover is 
contact geweest met de heer Bhoda; beleidsmedewerker leerlingenvervoer. Verder is het 
leerlingenvervoer een landelijk probleem en is deze problematiek in oktober j.l. doormiddel 
van een petitie onder de aandacht van de minister gebracht. 
 
In de huidige omstandigheden, met een tekort aan menskracht, is het niet makkelijk om het 
leerlingenvervoer op een goede en passende manier, volgens de verordening en redelijkheid 
te organiseren. De belangen zijn echter groot, de wensen van de ouders spelen mee en de 
school waar de leerlingen les krijgen is ook afhankelijk van het leerlingenvervoer. De 
wethouder heeft toegezegd binnen drie weken met een raadsbrief te komen. Ondanks de 
goede wil van de wethouder en beleidsmedewerkers zijn verbeteringen op het gebied van 
toegankelijkheid, veiligheid en niet in de laatste plaats kwaliteit op korte termijn niet in zicht.   
 
De hierboven genoemde partijen, allen ervaringsdeskundigen, hebben er belang bij dat het 
vervoer goed georganiseerd wordt, binnen de verwachtingen, mogelijkheden en redelijkheid. 
Deze partijen hebben verschillende ideeën over hoe het nu loopt en hetgeen op de politieke 
markt naar voren is gebracht. Ouders worden vanzelfsprekend minder flexibel als de 
problematiek voor hun kind voortduurt. Verder lijkt er sprake te zijn van miscommunicatie 
tussen de verschillende partijen en de gemeente. Wij als Adviesraad Sociaal Domein zijn van 
mening dat ervaringsdeskundigen zinvolle ideeën en suggesties hebben voor verandering en 
verbetering voor het leerlingen vervoer. 
 
Wij geven dan ook het dringende advies om op initiatief van de gemeente een bijeenkomst te 
organiseren met de verschillende partijen; ouders, speciaal onderwijs, leerplicht, 
schoolmaatschappelijk werk en vervoerder. Een bijeenkomst bedoelt om met elkaar ideeën en 
mogelijke oplossingen te bespreken onder de gegeven omstandigheden. Een directe 
communicatie met de verschillende mensen geeft meer inzicht in wat de (on)mogelijkheden 



 

zijn en wat uitvoerbaar is. Een onafhankelijke gesprekleider kan hierin een zinvolle bijdrage 
leveren. 
  
De kinderen die voor leerlingenvervoer in aanmerking komen zijn kinderen met een speciale 
behoefte die gebaat zijn bij structuur, rust en regelmaat. De kinderen kunnen dit zelf vaak 
lastig verwoorden en hebben hier anderen voor nodig. 
 
Indien gewenst geven wij graag een toelichting op deze brief. 
 
Met vriendelijke groet mede namens de werkgroep Jeugd,    
 
Trudy Wilcke  
Trekker werkgroep jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein 
Email: trudywilcke@asdalmere.nl  
   


