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Inleiding: 
 

In Trouw van 28 maart 2022 staat een onderzoek uitgevoerd door belangenorganisatie Ouders en Onderwijs over het 
leerlingenvervoer. https://www.trouw.nl/binnenland/uren-onderweg-of-huilend-in-de-bus-taxivervoer-leerlingen-speciaal-
onderwijs-verloopt-moeizaam~b0e16799/ 
Kwetsbare kinderen die naar een school gaan buiten het reguliere onderwijs zijn aangewezen op leerlingenvervoer. Uit het 
onderzoek blijkt dat 75% van de respondenten niet tevreden is over het vervoer en heeft wel eens een klacht ingediend.  
D66 heeft het onderzoek van de belangorganisatie ontvangen en gelezen. Hierin valt te lezen dat leerlingen lang onderweg 
zijn, er ongeregeldheden in de bus zijn en daardoor stressvol. De chauffeurs wisselen te vaak en de chauffeurs zijn niet altijd 
bij machte om de rust onderweg te bewaren. Het onderzoek is gerelateerd aan de gemeenten waar het leerlingenvervoer is 
aanbesteed. In Gooise Meren is in mei 2020 met meerderheid der stemmen door de raad het besluit genomen om het 
doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer, in te besteden. Met name vanwege eerdergenoemde klachten en de 
grote behoefte om het doelgroepenvervoer, en dus ook het leerlingenvervoer, kwalitatief beter te organiseren. Als raad 
hebben wij in september 2020 een evaluatie uitgevoerd en zijn wij enkele maanden geleden geïnformeerd over het 
doelgroepenvervoer in de regio. 
Vanwege het belang dat elke deelnemer aan het doelgroepenvervoer veilig en kwalitatief goed moet worden vervoerd, en 
zeker kwetsbare leerlingen, stelt D66 enkele vragen, te weten: 
 
 
Vraag 1 
Uit het onderzoek naar aanbesteding in Gooise Meren en ook in bovengenoemd onderzoek zijn er veel negatieve signalen. 
Kan de portefeuillehouder succesverhalen benoemen uit de wijze waarop Gooise Meren het leerlingenvervoer nu met 
inbesteding vormgeeft samen met de regio? 
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Herkent het college dergelijke klachten ten tijde de aanbesteding? Zijn er ten tijde van de inbesteding die klachten 
verminderd of zelfs geheel weg?  
 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Wat doet Gooise Meren, samen met de regio, om de kwaliteit te monitoren van de leerlingen die vervoerd worden? Hoe zijn 
de eerste ervaringen? Wat kan de raad verwachten over de vervolginformatie? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
Op inhoud: Hoe kijkt het college aan tegen een verplichte cursus met betrekking tot pedagogisch handelen in de bus voor de 
chauffeurs? Hoe kijkt het college aan tegen maximum reistijd en hoe is dat nu binnen de regio? 

 
Antwoord 
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