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Samenvatting 

 

Op 28 maart 2022 werden in de media de onderzoeksresultaten van het rapport “Kwaliteit 
leerlingenvervoer onvoldoende” uitgevoerd door Ouders & Onderwijs bekend gemaakt. Dit was een 
landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het leerlingenvervoer in Nederland. Deze resultaten zijn voor 
ons, PvdA Coevorden, aanleiding geweest om onderzoek te doen waarin we een beeld zouden krijgen 
van de situatie in het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden.  

Door middel van het houden van een enquête onder de gebruikers van het leerlingenvervoer in de 
gemeente Coevorden heeft PvdA Coevorden geprobeerd in beeld te krijgen of het leerlingenvervoer in 
de gemeente Coevorden voldoende kwaliteit biedt aan haar gebruikers.  De vragen van het onderzoek 
is in de volgende onderwerpen verdeeld: Algemeen, Aanvraagprocedure, Uitvoering en 
Communicatie. De enquête bestond uit open en meerkeuzevragen waarvan de meeste vragen 
verplicht ingevuld dienden te worden. Ook hebben de respondenten de mogelijkheid gehad door 
middel van “opmerkingen” een toelichting te geven.  In totaal vulden 26 gebruikers de enquête in voor 
tenminste 32 kinderen. In totaal maken 185 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer in de 
gemeente Coevorden.  

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar boven gekomen.  

 

In het onderwerp “Uitvoering” wordt niet expliciet aangegeven dat de kinderen te lang in de rit zitten. 

De duur van de rit blijft binnen de afspraak in het aanbestedingscontract. Echter het aantal kilometers 

van de ritten woonadres-school en de duur van de ritten die worden aangegeven ligt niet in 

verhouding met elkaar.   

Over het algemeen is er sprake van een vaste chauffeur. Wanneer er sprake is van vervanging 

ontstaan er problemen zoals een te laat of te vroeg van huis gehaald worden en te laat op school 

komen. Een zevental respondenten geven aan geen vaste chauffeur te hebben. Deze kinderen worden 

voortdurend geconfronteerd met onzekerheid en fouten wat een negatieve invloed heeft op hun 

ontwikkeling en welzijn. Deze kinderen hebben behoefte aan continuïteit, voorspelbaarheid en zo 

weinig mogelijk prikkels.  

Een groot aantal van de gebruikers geven aan dat het te druk is in de busjes waar ze gemiddeld met 

vijf kinderen in zitten waar grote leeftijdsverschillen tussen kunnen zitten. Dit houdt in dat er grote 

verschillen kunnen zitten in de ontwikkelingsfase van de kinderen en ze hebben daarnaast 

verschillende beperkingen. De chauffeur kan hier niet altijd goed op inspelen vanwege de beperkte 

kennis over de beperkingen en de aandacht die op de weg gehouden moet worden. Een groot 

gedeelte van de respondenten geeft aan dat ze het leerlingenvervoer niet veilig vinden.  

In het onderwerp “Communicatie” valt het op dat de respondenten aangeven wel te weten waar ze 

met klachten naar toe moeten, maar het blijkt dat zij niet naar Publiek Vervoer Drenthe gaan (dit is de 

plek waar ze klachten moeten melden), maar naar de gemeente en het taxibedrijf. Vanuit het 

taxibedrijf verloopt de communicatie vooral via de chauffeur en niet via het taxibedrijf.  

De afhandeling van de klachten is voor iets meer dan de helft goed. Iets minder dan de helft geen aan 

ontevreden te zijn over de afhandeling van de klachten.  
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In de bijlagen zijn de door de respondenten gegeven reacties toegevoegd zodat u een beter beeld 

krijgt van de situaties, emoties en frustraties van de gebruikers. Deze zijn opgenomen, omdat ze een 

toegevoegde waarde geven aan dit onderzoek. 

Naast de respondenten die de enquête hebben ingevuld, zijn er ook een aantal gebruikers van het 

leerlingenvervoer en een chauffeur geweest die telefonisch hun ontevredenheid kenbaar hebben 

gemaakt. Deze zijn meegenomen om een nog beter beeld te krijgen van het leerlingenvervoer in de 

gemeente Coevorden.  Een aantal ouders gaf aan ontevreden te zijn over het leerlingenvervoer en het 

afhandelen van de klachten, dat zij door alle frustraties hun kind maar zelf zijn gaan brengen en halen.  

Een chauffeur gaf aan dat meerdere chauffeurs aangeven te willen stoppen als de situatie niet 

verbetert. Met name de veiligheid in de bus, het gebrek aan kennis van de beperkingen en het 

ontbreken van een begeleider op de risicovolle ritten zijn voor hen de grootste problemen.  

 

Uit het onderzoek van PvdA Coevorden blijkt dat de tekortkomingen in het leerlingenvervoer in 

Nederland ook in de gemeente Coevorden aanwezig zijn. De communicatie gaat niet altijd goed en het 

is aannemelijk dat de verhouding afstand en duur van de rit niet in verhouding is. De situatie in de 

busjes zoals die wordt weergegeven door de respondenten is geen wenselijke omgeving en kan een 

negatief effect hebben op de (cognitieve) ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

In het onderzoek van Ouders & Onderwijs wordt gesteld dat de lange reistijd, de wisselende 

chauffeurs en de onveiligheid in het taxibusje een sterk negatief effect hebben op de leerlingen en hun 

schoolgang. Zij stellen dat iedere investering in kwalitatief goed speciaal onderwijs en gespecialiseerde 

begeleiding snel tenietgedaan wordt door de vermoeidheid en overprikkeling waarmee leerlingen op 

school aankomen na een rit.  

 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek heeft PvdA Coevorden een aantal aanbevelingen 

gedaan op het gebied van de aanvragen, de uitvoering, de communicatie en de aanbesteding en 

contractering.  

Deze aanbevelingen zijn terug te vinden op pagina 22 van dit onderzoek. 

 

Het is wellicht wenselijk dat de rekenkamer een uitgebreider onderzoek uitvoert naar het 

leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden omdat niet alle gebruikers bereikt zijn.  Denkbare vragen 

zijn: 

- Hoeveel kinderen maken daadwerkelijk nog gebruik van vervoer met een taxi? 

- Hoeveel kinderen worden ouders zelf gebracht en gehaald? 

- Hebben zij aanvullende aanbevelingen? 
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Aanleiding en Onderzoek 

Op 28 maart 2022 verscheen er op de Facebookpagina van Ouders & Onderwijs uit Utrecht een 
onderzoeksrapport betreffende het leerlingenvervoer in Nederland waaraan 527 ouders hebben 
meegedaan. Hieruit bleek dat het leerlingenvervoer op diverse punten tekortschiet, zoals de te lange 
ritten, chauffeurs die te vaak wisselen, de situatie in de bus die vaak onveilig en stressvol is en de 
klachtenafhandeling die onvoldoende is.  

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Ouders & Onderwijs, het feit dat onder 

andere door Ouders & Onderwijs in hun rapport wordt aangegeven dat het effect van de 

tekortkomingen in het leerlingenvervoer op de schoolloopbaan en de sociale en emotionele 

ontwikkeling van leerlingen groot is en meerdere signalen in de media heeft PvdA Coevorden besloten 

om zelf onderzoek te doen naar de situatie in het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden.  

 

Dit onderzoek is door middel van een enquête gehouden die door de gebruikers van het 

leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden anoniem ingevuld kon worden in de periode van 10 tot 

en met 27 mei 2022. Door middel van een aantal meerkeuzevragen en open vragen (waarvan de 

meeste vragen verplicht ingevuld dienden te worden) is er in duidelijke categorieën (algemeen, 

aanvraagprocedure, uitvoering en communicatie met nog de ruimte voor eigen opmerkingen) 

gevraagd naar de ervaringen van de gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van 

het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden.  

 

PvdA Coevorden heeft de gebruikers bereikt door het benaderen van scholen in het speciaal onderwijs 

waar volgens de lijst “Leerlingenvervoer Publiek Vervoer Versie 20170502.xlsx” de kinderen naar toe 

gaan vanuit de gemeente Coevorden. Bij het benaderen bleek dat er scholen bij waren waar 

momenteel geen kinderen uit de gemeente Coevorden naar toe gaan. Desondanks hebben er 26 

gebruikers de enquête ingevuld voor tenminste 32 kinderen. Dit geeft een duidelijk beeld van waar de 

knelpunten liggen binnen het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden en waar we verbeteringen 

kunnen aanbrengen. 
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Uitkomsten 

 

Algemeen 

 

De respondenten gaven aan dat het aantal kinderen per gezin wat gebruikt maakt van het 

leerlingenvervoer de volgende aantallen per gezin hebben: 23 gezinnen met een kind, een gezin met 

twee kinderen, een gezin met drie kinderen en een gezin met meer dan drie kinderen. Het betreft 

hiermee tenminste 32 kinderen.  

 

Van de 26 respondenten geven achttien respondenten weer dat het gaat om de leeftijd van zes tot 

twaalf jaar (basisschool). Een respondent geeft aan dat het gaat om een leeftijd van drie tot en met vijf 

jaar (peuter en kleuter) en zeven respondenten geven aan dat het gaat om de leeftijd van twaalf tot en 

met achttien jaar (voortgezet onderwijs).  
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Aantal jaren ervaring Aantal respondenten 

N.v.t. 1 (school) 

Bijna 1 maand 1 

4 maand 1 

1 5 

2 4 

4 2 

5 5 

6 2 

7 1 

10 1 

12 1 

14 2 

 

Van de 26 respondenten uit de gemeente Coevorden heeft één respondent aangegeven dat het niet 

van toepassing is, zeven hebben aangegeven van één maand tot twee jaar ervaring te hebben en zes 

respondenten hebben aangegeven tussen de twee en vier jaar ervaring te hebben. Twaalf 

respondenten hebben aangegeven tenminste vijf jaar ervaring te hebben in het leerlingenvervoer.  
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Aanvraagprocedure 

 

 
Van de 26 respondenten geven 24 respondenten aan dat de aanvraagprocedure goed aan hen is 

uitgelegd. Twee geven aan dat dit niet het geval is.  

 
Van de 26 respondenten geven 23 aan dat de aanvraag duidelijk is. Drie gaven aan dat dit niet het 

geval is.  
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Van de 26 respondenten heeft één aangegeven dat de procedure twee maanden geduurd heeft. Vijf 

hebben aangegeven dat de procedure tot twee weken heeft geduurd, zeven hebben aangegeven dat 

het tussen de twee en vier weken heeft geduurd, acht gaven aan dat het tussen de vier en zes weken 

heeft geduurd en vijf hebben aangegeven dat het tussen zes en acht weken heeft geduurd.   
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Uitvoering 

 

 
Van de 26 respondenten geven er zeventien aan dat het gaat om een afstand van 10 tot 20 km en 

negen geven aan dat het gaat om een afstand van 20-30 km enkele reis.  

 

 

 
Van de 26 respondenten geven zes aan dat hun kind(eren) tussen de 15 en 30 minuten in de bus 

zitten. Acht geven aan dat hun kind(eren) tussen de 30 en 45 minuten in de bus zitten, zes geven aan 

dat hun kind(eren) tussen de 45 en 60 minuten in de bus zitten, vier geven aan dat hun kind(eren) 

tussen de 60 en 75 minuten in de bus zitten en twee geven aan dat hun kind(eren) tussen 75 en 90 

minuten in de bus zitten.  
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Negentien van de 26 respondenten geven aan dat er een vaste chauffeur is en zeven geven aan 

wisselende chauffeurs te hebben.  

 

 

 

Van de 26 respondenten geven vijftien aan dat dit niet het geval is, zeven geven aan dat dit wel het 

geval is. Drie van de 26 respondenten geven geen duidelijk antwoord en één geeft aan dit het niet van 

toepassing is.  Enkele quotes die de respondenten gegeven hebben zijn: “Bij ziekte krijgen we een 

andere chauffeur… meestal zorgt dat voor onrust omdat deze vaak te laat komen.”  en “Ja, bij de firma 

Dorenbos zien we gelukkig een aantal chauffeurs die al geruime tijd voor ons (betreffende school) 

rijden, maar er zijn ook veel wisselingen als er nieuwe kinderen bijkomen die niet meer in het busje 

passen. Terwijl het juist voor die kinderen allemaal nieuw is.” (zie bijlage 1 voor een volledig beeld). 
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De 26 respondenten hebben het volgende aangegeven: 

Aantal kinderen in bus Aantal respondenten 

Alleen, behalve op 
woensdag (8) 

 
1 

2 1 

4 1 

5 4 

5 tot 6 1 

6 3 

6 tot 7 1 

6 tot 8 2 

7 2 

8 5 

9 2 

 

Van de 26 respondenten geven 23 een aantal door welke terug te vinden zijn in de bovenstaande 

tabel. Eén respondent geeft aan het niet te weten, één geeft aan dat het niet van toepassing is en één 

geeft een niet passend antwoord “Ja, meerdere keren per maand”.  
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Van de 26 respondenten geven er zeven aan dat het rustig is in de bus. Zeven geven aan het niet te 

weten en twaalf geven aan dat het te druk is.  

 
Van de 26 respondenten geven zestien aan dat zij het leerlingenvervoer als veilig ervaren. Vijf geven 

aan dat zij het misschien als veilig ervaren en vijf geven aan dat zij het als onveilig ervaren.  

 

 

 

  



 

 
14 

 

 

Communicatie 

 

Van de 26 respondenten geven er 21 aan dat de communicatie met de gemeente goed gaat. Vijf geven 

aan dat dit niet goed gaat. Een van de quotes die door een respondent is gegeven: “Communicatie 

gemeente: elk jaar moet ik opnieuw een blanco formulier invullen, terwijl mijn zoon al 12 jaar gebruik 

maakt van het leerlingenvervoer. Waarom niet een vooraf ingevuld formulier waarop je wijzigingen 

kunt aangeven en die dan retourneren?” 

 

Voor een volledig beeld van wat er eventueel beter kan in de communicatie met de gemeente volgens 

de respondenten, verwijzen wij naar Bijlage 2 – Communicatie - Wat kan er eventueel beter in de 

communicatie met de gemeente?  
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Van de 26 respondenten geven veertien aan dat de communicatie met het taxibedrijf goed gaat. 
Twaalf geven aan dat dit niet goed gaat. Een paar quotes die door respondenten zijn gegeven: 
“Duidelijkheid over de vervanging. Dit zijn toch kinderen met een rugzak. wanneer ik weet dat de 
chauffeur een andere tijd komt kan ik mijn pleegzoontje dat van te voren vertellen en geeft hem dat 
rust.. deze week een vervanger en die komt gewoon een half uur later ophalen. Alle kinderen in de 
bus waren hyper en de kinderen waren veel te laat op school”  en “Ze reageren erg laconiek op 
problemen in de taxi. Ze gaan daarin hun eigen weg. Onze zoon had een leuke chauffeur maar 
omdat de route werd aangepast hebben ze weer in een andere taxi gezet. Ze denken niet echt in het 
belang van het kind.” 
 

Voor een volledig beeld van wat er eventueel beter kan in de communicatie met het taxibedrijf 

volgens de respondenten, verwijzen wij naar Bijlage 3 – Communicatie - Wat kan er eventueel beter 

in de communicatie met het taxibedrijf?  
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Negen van de 26 respondenten geven aan dat deze communicatie niet goed is. Zeventien geven aan 

dat het wel goed is.  

 

 

 
Van de 26 respondenten geven achttien aan dat deze communicatie goed is, acht geven aan dat dit 

niet goed is.  
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Van de 26 respondenten geven achttien aan dat zij weten waar ze terecht kunnen met hun klachten, 

acht geven aan dit niet te weten.  

 

Van de zeventien respondenten geven twee aan naar de gemeente te gaan met klachten, drie geven 

aan dat ze ergens anders naar toe gaan en twaalf geven aan naar het taxibedrijf te gaan.  
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Van de 26 respondenten geven vijftien aan tevreden te zijn over de afhandeling. Elf geven aan dit niet 

te zijn.  Een paar quotes van de respondenten: “Het moet allemaal op de schop, het hele concept is 

slecht” en “Elk schooljaar is het weer afwachten welke chauffeurs er op de eerste dag verschijnen. De 

eerste schoolweken rommelt het dan nog ontzettend en dit werkt enorm door op het gedrag van de 

leerlingen die in het SBO juist die structuur nodig hebben. Wij snappen niet waarom er voor de 

zomervakantie niet alvast een rittenschema gemaakt wordt, zodat er na de zomervakantie meteen met 

een definitieve indeling gestart kan worden. De leerlingenaantallen zijn dan namelijk al lang bekend 

dus de vervoerder weet al welke kinderen hij moet vervoeren”. 

Voor de volledigheid van de opmerkingen van de respondenten verwijzen wij u naar Bijlage 4 -

Opmerkingen.  

 

Telefonische responsen 

Onderstaande mensen hebben geen enquête ingevuld, maar hebben wel de behoefte gevoeld hun 

ervaringen over het leerlingenvervoer te delen. Dit geeft wellicht geen volledig beeld in verhouding 

tot de gestelde vragen in de enquête, maar zijn zeker de moeite waard in de bedoeling een zo’n 

volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie van het leerlingenvervoer in de gemeente 

Coevorden.  

Zo hebben een aantal ouders telefonisch contact gezocht en aangegeven dat zij door alle frustraties 

en klachten die niet opgelost werden uiteindelijk hun kind in het belang van het kind maar zelf zijn 

gaan brengen en halen.  

Ook is er een reactie binnengekomen van een chauffeur. Deze gaf aan dat er meerdere chauffeurs zijn 

die willen stoppen met dit werk als er niet het nodige verandert. Het grootste probleem is voor hen 

veiligheid in de bus, gebrek aan kennis van de beperkingen en het ontbreken van een begeleider op 

risicovolle ritten.  
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Conclusies 

 

Uitvoering 

Duur van de rit 

Er wordt in het onderzoek niet expliciet aangegeven dat de kinderen een te lange reistijd hebben. 

Volgens het contract zou de reistijd op dit moment maximaal anderhalf uur mogen zijn en daar blijven 

de ritten binnen. Echter het aantal kilometers van de ritten woonadres-school en de duur van de ritten 

die worden aangegeven ligt niet in verhouding met elkaar. Ook wordt er niet gekeken of de duur van 

een rit passend is bij de leeftijd van een kind.  

Chauffeurs 

De meeste respondenten geven aan dat er over het algemeen sprake is van vaste chauffeurs. In het 

geval van ziekte is er sprake van wisselende chauffeurs en hierover wordt slecht gecommuniceerd. 

Ook komt het taxibusje dan vaak te laat bij het woonadres en op school. Voor de grootste groep loopt 

het goed zolang alles normaal verloopt. Zodra er een afwijkende situatie is zoals bijvoorbeeld ziekte of 

een vrije dag, loopt het fout. Zeven respondenten geven aan dat zij geen vaste chauffeur hebben wat 

maakt dat hun kind(eren) voortdurend worden geconfronteerd met onzekerheid en fouten wat een 

negatieve invloed heeft op hun ontwikkeling en welzijn.  

Veiligheid 

Het aantal kinderen in een busje blijkt uit het onderzoek gemiddeld vanaf vijf kinderen per busje te 

zijn. Door de respondenten wordt dit als een drukke rit ervaren. Kinderen hebben vaak verschillende 

leeftijden, grote verschillen in de ontwikkelingsfase en verschillende beperkingen. De chauffeur heeft 

niet voldoende en niet de juiste kennis over de verschillende beperkingen en moet de aandacht bij het 

steeds drukker wordende verkeer houden. Dit kan onveilige en onwenselijke situaties opleveren en 

heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de kinderen. Een groot aantal van de gebruikers 

geven ook aan dat het te druk is in de busjes. 

Ook een groot gedeelte geeft aan dat zij de taxiritten als niet veilig ervaren.  
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Communicatie 

Gemeente 

De communicatie met de gemeente wordt op zich als goed ervaren, maar niet door alle gebruikers. Er 

is een groep die niet tevreden is. Er worden zeker verbeterpunten gezien door de respondenten. Een 

goede communicatie is de basis van het goed laten lopen van een voorziening als leerlingenvervoer.  

Ook de communicatie aan het begin van het schooljaar laat te wensen over zo blijkt uit de ervaringen 

van de gebruikers. Zaken die genoemd worden zijn onder andere dat er ook bij jarenlang gebruik van 

een kind van het leerlingenvervoer er nog altijd blanco formulieren ingevuld moeten worden terwijl 

het kind bekend is bij de gemeente en ritverdelingen en voorstellen van de chauffeurs pas op de 

laatste dag van de zomervakantie gebeurt. Dit zou veel eerder kunnen en moeten gezien de snelle 

afhandeling van de aanvragen en de zorgvraag van de kinderen. Zij hebben het nodig om tijdig te 

weten wie de chauffeur is en met welke en hoeveel kinderen zij in het busje zitten, hoe lang, hoe laat 

ze gehaald en gebracht worden, enz., zodat zij hierop voorbereid kunnen worden.  

Taxibedrijf 

De communicatie tussen de gebruikers en het taxibedrijf verloopt slecht. Dit moet veel beter. 

Aangegeven wordt dat de communicatie vaak via de chauffeurs loopt en vaak te laat. Vooral bij 

vervanging bij bijvoorbeeld ziekte en aan het begin van het schooljaar gaat het fout en men heeft de 

indruk dat er laconiek omgegaan wordt met de aangegeven problemen in het busje. De 

communicatieproblemen met de rittenverdeling en voorstellen van de chauffeurs ligt uiteraard ook bij 

het taxibedrijf. Dat de communicatie via chauffeurs verloopt, ook tussen chauffeur en kind in plaats 

van chauffeur en ouder, is niet wenselijk. Het risico op miscommunicatie of niet op de hoogte te zijn 

gesteld van iets is daarmee te groot. Miscommunicatie zorgt voor problemen, onvrede en boosheid. 

Verder zorgt het voor onrust en onduidelijkheid waar deze groep kinderen niet tegen kan.  

Klachten 

De klachten worden door gebruikers niet op het juiste punt doorgegeven. Zij melden de klachten bij de 

gemeente, het taxibedrijf of ergens anders. Het juiste punt om de klachten te melden is Publiek 

Vervoer. Ondanks dat dit in het onderzoek als keuzemogelijkheid is genoemd, geeft geen van de 

respondenten aan met hun klachten naar Publiek Vervoer te gaan. Dit zou een reden kunnen zijn 

waarom het op het eerste gezicht lijkt goed te gaan met het leerlingenvervoer in de gemeente 

Coevorden, omdat de klachten niet op de juiste plek terecht komen.  

De respondenten geven aan niet tevreden te zijn over de klachtenafhandeling bij zowel de gemeente 

als het taxibedrijf. Wanneer klachten niet juist afgehandeld worden en gebruikers niet tevreden zijn, 

raken mensen gefrustreerd. Een aantal mensen hebben naar aanleiding van dit onderzoek aangegeven 

dat zij hun kind(eren) daarom zelf brengen en halen. Wanneer gebruikers hun (kind)eren zelf brengen 

krijgen zij hiervoor een kilometervergoeding (19 cent per km). Dit zal waarschijnlijk naar 22 cent per 

kilometer gaan in 2023. De afstand wordt per dag vier keer afgelegd voor vijf dagen per week. De 
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verwachting is dat dit bedrag over het aanbestedingsbedrag heen komt. Indien dit het geval is, zullen 

de kosten voor het leerlingenvervoer hoger uitvallen dan bedoeld is.   

Van een chauffeur kwam de klacht binnen naar aanleiding van dit onderzoek dat zij ook zeer 

ontevreden is en meerdere chauffeurs bij haar hadden aangegeven dat als het niet zou veranderen ze 

zouden stoppen met het werk. Dit zou betekenen dat er minder chauffeurs zijn en hier dus het risico 

ontstaat op personeelstekorten met als gevolg dat er niet voldoende ritten zijn om de kinderen naar 

school te brengen.  

 

Wat er wel goed gaat 

Er gaat veel niet goed in het leerlingenvervoer in de gemeente Coevorden, maar het onderzoek geeft 

ook aan dat er dingen wel goed gaan en het is goed om deze te benoemen. De tijd die de gemeente 

nodig heeft om de aanvragen te behandelen is zeer snel (binnen twee weken) tot snel (binnen zes 

weken). Gezien het feit de aanvragen al vroeg in het voorjaar (maart/april) worden verzonden naar de 

mensen en er een snelle afhandeling plaatsvindt biedt dit mogelijkheden om bijvoorbeeld een 

rittenschema al voor de zomervakantie klaar te hebben zodat het voorstellen van de chauffeurs ook 

voor de zomervakantie kan gebeuren.  

 

 

Hoofdconclusie 

 

Uit de ervaringen van de 26 respondenten blijkt dat de tekortkomingen in het leerlingenvervoer in 

Nederland ook in de gemeente Coevorden aanwezig zijn. In het onderzoek van Ouders & Onderwijs 

wordt gesteld dat de lange reistijd, de wisselende chauffeurs en de onveiligheid in het taxibusje een 

sterk negatief effect hebben op de leerlingen en hun schoolgang. Zij stellen dat iedere investering in 

kwalitatief goed speciaal onderwijs en gespecialiseerde begeleiding snel tenietgedaan wordt door de 

vermoeidheid en overprikkeling waarmee leerlingen op school aankomen na een rit. Het 

onderzoeksverslag van Ouders & Onderwijs d.d. 22 maart 2022 zit als bijlage 5 bij dit 

onderzoeksverslag.  

Uit het gedane onderzoek door PvdA Coevorden blijkt dat het met name in de communicatie lang niet 

altijd goed gaat en het is aannemelijk dat de verhouding afstand en duur van de rit niet in verhouding 

is. Een gedeelte van de respondenten geeft ook aan dat zij het niet veilig vinden en de situatie in de 

taxibusjes als druk ervaren. Voor kinderen in het speciaal onderwijs is dit geen wenselijke omgeving en 

kan dit een negatief effect hebben op de (cognitieve) ontwikkeling en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Deze kinderen zijn gebaat bij een prikkelarme en voorspelbare omgeving.  
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Aanbevelingen 

Op basis van deze probleemanalyse wil PvdA Coevorden graag de volgende aanbevelingen voorleggen 

ter verbetering van het leerlingenvervoer. 

Aanvragen 

- Maak aanvragen eenvoudiger voor kinderen die al jaren bekend zijn bij de gemeente.  

- Biedt hulp aan bij aanvragen voor laaggeletterden, mensen met een buitenlandse afkomst of 

mensen die door andere oorzaken de Nederlandse taal niet voldoende beheersen of door 

andere redenen niet in staat zijn formulieren te begrijpen en in te vullen.  

Uitvoering 

- Een richtlijn ontwikkelen voor een maximale reistijd, afhankelijk van leeftijd en afstand van 

woonadres-school. Voor kinderen tot 12 jaar zou de maximale rit 45 minuten mogen duren, 

voor kinderen boven de 18 jaar zou dit 60 minuten mogen zijn.  

- Zorg ervoor dat de leeftijdsverschillen in een busje niet te ver uiteen liggen waardoor de fase 

van ontwikkeling van de kinderen dichter bij elkaar ligt.  

- Het inzetten van extra begeleiding in de risicovolle ritten wanneer en zolang de chauffeur dit 

nodig acht. (Werd expliciet meerdere malen door één chauffeur genoemd) PvdA Coevorden 

kan hier met het oog op veiligheid en welzijn van de kinderen en chauffeurs achter staan).  

Communicatie 

- Geef duidelijk aan de gebruikers door in of bij de beschikking waar zij terecht kunnen met 

klachten en de contactgegevens. 

- Zorg voor een database waarin klachten en oplossingen gedocumenteerd worden. 

- Neem iedere gebruiker en klacht serieus. 

Aanbesteding en contractering 

- Maak in de aanbesteding afspraken over vaste chauffeurs, kennismaking met de chauffeurs en 

de (pedagogische) opleiding van chauffeurs. 

- Maak in de aanbesteding afspraken over dat de communicatie in principe via het taxibedrijf 

loopt en niet via chauffeurs. 

- Maak in de aanbesteding afspraken over wanneer de rittenplanning, chauffeurs bekend moet 

zijn  en de chauffeurs kennis moeten maken met het kind en de ouder(s)/verzorger(s). (Voor de 

zomervakantie).  
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Nader onderzoek 

Wellicht kan de rekenkamer nog een uitgebreider onderzoek uitvoeren naar het leerlingenvervoer in 

de gemeente Coevorden, omdat niet alle gebruikers zijn bereikt met in ieder geval het volgende: 

- Hoeveel kinderen maken daadwerkelijk nog gebruik van vervoer met een taxi? 

- Hoeveel kinderen worden door ouders zelf gebracht en gehaald? 

- Hebben zij aanvullende aanbevelingen? 

 

Het leerlingenvervoer is een voorziening voor de meest kwetsbare groep kinderen in onze 

samenleving die óók onze toekomst zijn. In deze voorziening hebben we nodig dat er met een 

menselijke maat en zorgzaamheid gehandeld wordt. Het is nodig voor deze groep dat we buiten de 

lijntjes durven te denken zoals deze groep dat ook vaak zelf doet. Door op een andere manier naar 

dingen te kijken geeft het ruimte tot mooie creatieve ideeën. Het nieuwe coalitieakkoord geeft al deze 

mooie aspecten én dat we aansluitend, uitnodigend en benaderbaar zijn weer.  

Met trots en durf laten zien dat onze kinderen ertoe doen! Gewoon doen! 
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Bijlage 1 - Reacties op Uitvoering – Heeft u vaak te maken met wisselende chauffeurs? 

 

 

- Bij ziekte krijgen we een andere chauffeur… meestal zorgt dat voor onrust omdat deze vaak te 

laat komen.  

- Dit jaar niet, maar andere jaren wel gehad! 

- Heel vaak.  

- Het afgelopen jaar heeft onze zoon er drie gehad.  

- In het verleden wel, de laatste jaren gaat dit beter.  

- Ja. 

- Ja, meerdere keren per maand. 

- Ja heel vaak, soms om gek van te worden.  

- Ja meerdere keren per week. 

- Ja 10 zeker 

- Ja, bij de firma Dorenbos zien we gelukkig een aantal chauffeurs die al geruime tijd voor ons 

(betreffende school) rijden, maar er zijn ook veel wisselingen als er nieuwe kinderen bijkomen 

die niet meer in het busje passen. Terwijl het juist voor die kinderen allemaal nieuw is.  

- Ja soms.  

- Nog niet ervaren schijnt wel regelmatig te gebeuren.  

- Ja heel vaak.  
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Bijlage 2 - Communicatie - Wat kan er eventueel beter in de communicatie met de  

  gemeente? 

 

 
- Meer begrip en inzicht in waarom kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer en hun 

beperking. 
- Ouders met een NT2 achtergrond beter helpen. Voor hen is het invullen van het formulier 

niet te doen. Zij begrijpen vaak niet hoe laat hun kind opgehaald wordt en thuisgebracht 
wordt. Ze weten niet waar ze naartoe moeten bellen als ze zich zorgen maken of een klacht 
in willen dienen. Een soortelijk formulier in het Arabisch zou bijvoorbeeld al heel helpend 
zijn, of een meereismaatje voor de eerste dag, of iemand die thuis bij die betreffende 
mensen uitlegt wat er van hen verwacht wordt. 

- De doorstroom van de taxi rit. Als ikzelf de rit doe ben ik binnen 20 min thuis D. doet er 
soms wel 1 uur en kwartier over. 

- Het opnieuw aanvragen van leerlingenvervoer voor een volgend schooljaar!  
- Aanvulling sfeer: gezellig (heel belangrijk!). Communicatie gemeente: elk jaar moet ik 

opnieuw een blanco formulier invullen, terwijl mijn zoon al 12 jaar gebruik maakt van het 
leerlingenvervoer. Waarom niet een vooraf ingevuld formulier waarop je wijzigingen kunt 
aangeven en die dan retourneren? 

- Niet naar individuele situatie kijken per leerling. Aan regels vast houden. 
- De Communicatie 
- Als je verhuist bent dat die dingen snelle gaan ik moest nog 2 en half week mijn kind na en 

van mijn oude adres halen en brengen tot ik boos moest worden toen kon ze gehaakt 
worden op mijn nieuwe adres 

- Alles 
- Het kwaliteitsorgaan wat tussen de aanbesteder en de taxibedrijven zit moet beter 

gecontroleerd worden door de gemeente. 
- De routes wat beter bekijken 
- Dat de (wisselende) chauffeur zich voorstelt 

  



 

 
26 

 

Bijlage 3 - Communicatie - Wat kan er eventueel beter in de communicatie met het  

  vervoersbedrijf? 

 

- Meer begrip en meer duidelijkheid. Communicatie zou niet via chauffeur moeten lopen. 

- Dorenbos is een grote organisatie, dat is wel eens merkbaar in de communicatielijnen. We 

worden altijd vriendelijk te woord gestaan. Soms moeten we wel benadrukken dat het taxibedrijf 

verantwoordelijk is voor communicatie richting ouders op het moment dat een leerling 

bijvoorbeeld een half uur later thuis komt door oponthoud onderweg. 

- Als er wat wijzigt, hoor ik het eerder van mijn zoon zijn chauffeuse dan van het taxi vervoer.  

- De tijdstippen van ophalen en terugbrengen 

- Een vervangende chauffeur moet weten welke kinderen er eerst thuisgebracht worden.  

- De chauffeurs maken dat ik heel tevreden ben over de communicatie van Dorenbos. En omdat zij 

zo betrokken zijn, hoef ik ook niet veel met de administratie erachter. Als ik een klacht neer leg 

(wat in het verleden helaas nodig was), dan werd daar weinig mee gedaan, ik kreeg een nette 

reactie maar dat was het, geen actie. 

- Niet bekend welke chauffeur 

- Laten weten dat er vervanging komt. Voor kinderen met ass erg belangrijk 

- Meer begrip voor mensen wat verhuist zijn 

- Alles 

- Ik vraag mij af of ouders vooraf voldoende gecommuniceerd worden over het reilen en zeilen. 

Wat zijn de regels voor alle partijen 

- Duidelijkheid over de vervanging. Dit zijn toch kinderen met een rugzak.. wanneer ik weet dat de 

chauffeur een andere tijd komt kan ik mijn pleegzoontje dat van te voren vertellen en geeft hem 

dat rust.. deze week een vervanger en die komt gewoon een half uur later ophalen. Alle kinderen 

in de bus waren hyper en de kinderen waren veel te laat op school 

- zou niet weten 

- Ze reageren erg laconiek op problemen in de taxi. Ze gaan daarin hun eigen weg. Onze zoon had 

een leuke chauffeur maar omdat de route werd aangepast hebben ze weer in een andere taxi 

gezet.. Ze denken niet echt in het belang van het kind. 

- Zie boven 

- Er zou voorafgaand een kennismaking met de chauffeur zijn e.d, maar je krijgt alleen een mail 

van wanneer ze voor je neus staan. 

- Bij wisselende chauffeurs meer communicatie hierover 
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Bijlage 4 - Opmerkingen 

 

- Elk schooljaar is het weer afwachten welke chauffeurs er op de eerste dag verschijnen. De 

eerste schoolweken rommelt het dan nog ontzettend en dit werkt enorm door op het 
gedrag van de leerlingen die in het SBO juist die structuur nodig hebben. Wij snappen niet 
waarom er voor de zomervakantie niet alvast een rittenschema gemaakt wordt, zodat er na 
de zomervakantie meteen met een definitieve indeling gestart kan worden. De 
leerlingenaantallen zijn dan namelijk al lang bekend dus de vervoerder weet al welke 
kinderen hij moet vervoeren. Mochten we ergens in mee kunnen denken, dan doen we dat 
graag. 

- Als er ziekte is word ik door mijn zoons eigen chauffeuse ingelicht dat er andere chauf feur 
komt en niet door het taxi vervoer. Vorig schooljaar moest chauffeuse ook bij 3 
verschillende scholen langs waardoor mijn zoon lang in de taxi zat. Dit jaar zitten nu gelukkig 
alle leerlingen van 1 school in de taxi 

- Mijn dochter is 10 en was volgens de gemeente eigenlijk best groot genoeg om zelf naar 
Hardenberg te reizen???? Dat vind ik nog wel een punt van discussie.  

- Communicatie begin schooljaar: je hoort heel erg laat - soms de dag voor 1e schooldag - wie 
de chauffeur is. Dat moet echt eerder om m’n kind hierop voor te kunnen bereiden, in elk 
geval een week van tevoren. Ziekte: onze chauffeur is nooit ziek….  

- Vanuit de gemeente wordt niet geluisterd naar de hulpvraag. 
- Onze kinderen moeten elk jaar opnieuw vervoer aanvragen, waarom? Afzetten bij familie in 

dezelfde plaats wordt moeilijk over gedaan. Wennen vanuit school op een mogelijk 
uitstroomplek wordt moeilijk over gedaan terwijl we dit altijd zoeken binnen de 
gemeentegrenzen of in de plaats waar de school zich bevindt. 

- Tijden routes en vervanging heeft veel invloed op kinderen met ass. Mijn dochter klaagt veel 
over taxi vervoer onvriendelijke taxi chauffeur Veel wisselingen 

- Kennismaking chauffeur eerder dan een dag voor uitvoering  
- Het moet allemaal op de schop, het hele concept is slecht! 
- Veiligheid in de bus, en de bus zelf veilig. Denk aan de gordels, is weleens voor gekomen dat 

een gordel niet naar behoren werkt, kind kon de gordel niet veilig om. 
- Ik heb niet alles goed kunnen invullen aangezien ik vanuit mijn schoolervaring spreek. Ik heb 

mij verbaasd dat door het niet aanwezig zijn van een stoelverhoger, een leerling twee dagen 
niet op school kon komen. De communicatie tussen partijen vond ik zorgwekkend. Ik heb 
uiteindelijk zelf de leerling opgehaald van huis. Ik vind het belangrijk dat alle partijen hun 
uiterste best gaan doen om dit op te lossen, omdenken. Wat kan wel. Het gaat immers om 
kinderen! (school) 

- Ik heb het vervelend gevonden dat er een chauffeur vertelde over haar passagiers en ze 
vertelde mij hoe onze zoon door een jongeren werd geplaagd. Ze heeft haar verhaal bij het 

bedrijf afgedaan dat het tussen mijn oren zou zitten toen ik verhaal ging halen. Erg 
vervelend, want je merkt dat je dan compleet in de kou staat..  

- Niet alle chauffeurs kunnen met deze kinderen omgaan. Er kwam een chauffeur dreigend 
aan de deur en er is niks mee gedaan 

- Kinderen worden te vroeg afgeleverd bij school en zijn soms al aanwezig zonder dat er 
volwassen supervisie bij is. Brengen voor 08:00 uur is te vroeg en moet ook later kunnen.  

- Het zou fijn als een extra begeleider in de bus zou zitten. 
 


