
Schriftelijke vragen van Linda Beimer (D66) en Antoine Theeuwen (SP) aan het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over 

problemen leerlingen vervoer 

Sinds het schooljaar weer is begonnen horen we van verschillende scholen dat er grote problemen 

zijn rondom het leerlingenvervoer. Binnen het speciaal onderwijs zijn er meerdere scholen waar elke 

dag meerdere leerlingen per klas tot meer dan anderhalf uur te laat op school zijn, en ook tot langer 

dan anderhalf uur aan het eind van de dag moeten wachten voordat ze weer worden opgehaald. Elk 

jaar in september hebben scholen, leerlingen, ouders en vervoerders wel te maken met wat 

opstartproblemen. Nieuwe leerlingen, nieuwe routes, soms een andere vervoerder maken dat het in 

het begin soms wat zoeken is. Maar de problemen dit jaar zijn erger dan vorige jaren en dit gaat ten 

koste van de leerlingen en het onderwijs.  

Dit werkt natuurlijk ontregelend voor de kinderen die zo lang moeten wachten maar ook voor de 

andere leerlingen in de klas. Zij kunnen hierdoor niet met de les kunnen beginnen als een groot deel 

later binnen komt. Veel leerlingen binnen het speciaal onderwijs krijgen les in kleinere klassen van 

bijvoorbeeld maar twaalf leerlingen. Als er dan vier of vijf leerlingen te laat zijn, is dit een groot deel 

van de klas.  

Afgelopen voorjaar is er een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd waarin het 

leerlingenvervoer beter zou worden geregeld. Er is tijdens de behandeling in de commissie en de 

gemeenteraad uitgebreid gesproken over de wachttijden en de impact die dit had op leerlingen. Een 

amendement van de SP om de wachttijden te beperken is niet aangenomen, volgens het college was 

het destijds niet nodig om daar extra op te sturen.  

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Beimer (D66) en lid Theeuwen (SP) 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen.  

1. Is het college op de hoogte dat een significant aantal leerlingen structureel te laat komt in de 

les door problemen bij het leerlingenvervoer? 

2. Heeft het college inzicht in hoe groot het probleem is? Hoeveel leerlingen komen hoe vaak te 

laat? Hoeveel te laat komen zij dan? En hoe vaak en hoe veel moeten zij aan het eind van de 

dag wachten? 

3. Is het college het met ons eens dat het hoogst onwenselijk is dat een groep kinderen voor 

wie de dag sowieso fysiek al zwaar is, geen tijd meer overhoudt voor ontspanning of sociale 

activiteiten doordat het vervoer zoveel extra tijd kost?  

4. Is het college in gesprek met de aanbieders van leerlingenvervoer wat de oorzaak van deze 

problemen zijn? 

5. Heeft het college inzicht in op welke termijn deze problemen kunnen worden opgelost? 

a. Zo Ja: Kunnen hier ook de scholen en de ouders over worden geïnformeerd die last 

hebben van de problemen? 

b. Zo Nee: welke sturingsmiddelen heeft de gemeenteraad hiervoor? Op welke wijze 

kan ingegrepen worden om bij te sturen?  

 


