
15-03-19

1

Leerlingenvervoer 
Hoogbegaafde leerlingen

Even kennismaken

´ Naam en functie

´ Waarom zit je in deze workshop?

´ Heb je een casus die je wil bespreken?
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Opzet Workshop

´ Wat zegt de jurisprudentie

´ Casus 

Hoogbegaafd? 

´ Als maat voor hoogbegaafdheid 
wordt vaak het IQ genomen. Men 
spreekt doorgaans van 
hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 
130 (getest volgens WISC van David 
Wechsler. Deze grens varieert van 
136, 140 tot 142 in andere tests). 

´ Inflatie van het begrip 
hoogbegaafd.

´ Is een leerling waarbij het IQ zich in 
het interval tussen 121 – 135 valt 
hoogbegaafd?
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Rijksbeleid toptalenten uitdagen

´ Structureel geld sinds 2012 aan reguliere scholen voor talentontwikkeling. 
´ Per 1 januari 2019 extra middelen naar samenwerkingsverbanden.

´ Geld zit in Lumpsum van scholen dus niet geoormerkt

´ Verder het informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (bij SLO) bekostigd 
door ministerie. 

´ Uitgangspunt Rijksbeleid is dat ook voor Hoog- en meer- begaafde thuisnabij 
onderwijs hoort te zijn.

´ Onderwerp voor overleg SWV 
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Om te starten

´ Hoogbegaafdheid alleen geeft geen recht op leerlingenvervoer.

´ ABRvS: Uit artikel 4, vijfde lid, van de Wpo, gelezen in samenhang met 
artikel 3, eerste lid, van de Verordening, volgt dat slechts aanspraak 
bestaat op bekostiging van leerlingenvervoer van en naar de 
Leonardoschool, indien deze school de dichtstbijzijnde voor leerling 
toegankelijke school is. ECLI:NL:RVS:2011:BR1478
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Toegankelijke school

´ Het begrip "toegankelijk" dient niet op de door ouder voorgestane wijze te 
worden uitgelegd. Uit artikel 1, aanhef en onder k, van de Verordening 
volgt dat bij de uitleg van dit begrip de verlangde godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting doorslaggevend is en niet de didactische 
benaderingswijze van de school

´ ECLI:NL:RVS:2011:BR1478

´ In deze uitspraak een duidelijke uitleg o.b.v. wetgeschiedenis over dit 
begrip.

Dat een school meer kan bieden is 
geen reden voor LLV

´ Dat basisschool Mandegoud, als gesteld, niet hetzelfde kan bieden als de 
Groningse Schoolvereniging, maakt niet dat het college zich ter motivering 
van de weigering de hardheidsclausule toe te passen niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat, gelet op hetgeen basisschool 
Mandegoud met extra begeleiding aan kan bieden, geen zodanig 
bijzondere omstandigheden bestaan, dat die tot afwijking van de in de 
Verordening gestelde criteria nopen. (AB RvS in LJN BW4536);
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Jurisprudentie Hoogbegaafden Voortgezet 
onderwijs
Heerhugowaard RVS:2013:CA2908
´ Bezoek VO school Julianadorp (Den Helder) met Leonardo-afdeling op ca. 

35 km afstand.
´ Niet de dichtstbijzijnde school van de richting. 

´ RvS: Haar situatie wijkt niet af van andere ouders van leerlingen die het 
voortgezet onderwijs bezoeken en daarvoor een lange afstand moeten 
reizen.
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Jurisprudentie Hoogbegaafden 
Heerhugowaard RVS:2013:CA2908

´ Hardheidsclausule?

´ Moeder voert daartoe aan, dat leerlingen die zijn aangewezen op 
het speciaal onderwijs vanwege een lichamelijke, verstandelijke of 
zintuigelijke handicap een vergoeding voor het vervoer ontvangen. 
Het is redelijk om eenzelfde uitzondering te maken voor leerlingen 
zoals [zoon] die hoogbegaafd zijn en daardoor vastlopen in het 
reguliere onderwijs.

´ RvS: Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat de situatie van [zoon] ook overigens niet afwijkt van die 
van andere kinderen die voor het vervoer naar het door hen 
gewenste voortgezet onderwijs geen vergoeding ontvangen.
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Dus

´ Welke school is toegankelijk is niet de vraag, maar zijn dichterbij gelegen 
scholen niet toegankelijk?

´ Hebben ouders daarvoor informatie aangedragen?

´ Onderzoek noodzakelijk

Onderzoek
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Emmen - ECLI:NL:RVS:2013:CA0709

´ Onder verwijzing naar de uitspraak van 28 november 2012, in zaak nr. 
201202489/1/A2, overweegt de Afdeling dat het aan de ouders is om 
aannemelijk te maken dat de dichtstbijzijnde school niet langer 
toegankelijk is. Daarbij is uitsluitend het gegeven onderwijs van belang.

´ Daarin is ouder niet in geslaagd. Weliswaar volgt uit de overgelegde 
verklaringen van de behandelaars van leerling en het Indicatiebesluit van 
Bureau Jeugdzorg dat hij zich niet langer thuis voelde op de school, maar 
daaruit volgt niet dat die school niet langer in staat was om passend 
onderwijs te bieden.

Den Haag - ECLI:NL:RVS:2013:BZ1633

´ De rechtbank heeft haar oordeel mede gebaseerd op het verslag van een 
psychodiagnostisch onderzoek van zoon, dat door een 
ontwikkelingspsychologe van de organisatie Kind in Evenwicht en Warmte 
(hierna: KIEW) is opgesteld. Daarbij heeft de rechtbank met juistheid 
overwogen dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld 
dat uit dit verslag niet blijkt dat alleen De Piramide structureel passend 
onderwijs aan zoon kan bieden, aangezien hij volgens het verslag ook aan 
een zogenoemde ‘plusklas’ kan deelnemen of in een verrijkingsklas kan 
meedraaien. 
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Den Haag (2)

´ Dat De Piramide de beste oplossing voor zoon zou zijn, zoals ouder onder 
verwijzing naar een brief van KIEW van 20 mei 2012 stelt, maakt het 
voorgaande niet anders, nu dit niet betekent dat andere scholen zoon 
geen structureel passend onderwijs kunnen bieden.

Hoogbegaafden, Leerlingenvervoer en 
de gemeente Etten-Leur
Drie uitspraken van de ABRvS.
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Wat is er aan de hand?

´ Twee gezinnen die naar de voltijds hoogbegaafdenklas in Breda willen

´ Procedure over meerdere schooljaren

schooljaar 2014-2015
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schooljaar 2014-2015

´ Ouders van twee leerlingen(gezin 1) krijgen gelijk van de Raad van State, 
gemeente moet de reiskosten naar de hoogbegaafdenschool vergoeden.

´ Waarom? 

´ Ouders hebben aangetoond dat het voor hun kinderen noodzakelijk is dat 
zij voltijd hoogbegaafdenonderwijs krijgen met gelijkgestemden.

´ Tegenrapport gemeente bevat foutjes.

´ ECLI:NL:RVS:2016:2869 

Etten-Leur - ECLI:NL:RVS:2016:2869

´ De rechtbank heeft terecht overwogen dat de ouders met de door hen 
overgelegde deskundigenadviezen voldoende hebben onderbouwd dat 
leerlingen ter bevordering van hun ontwikkeling voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs nodig hebben, door gespecialiseerde 
leerkrachten binnen een setting met gelijkgestemden. Daarentegen heeft 
het college, zoals de rechtbank eveneens terecht heeft overwogen, zijn 
standpunt dat ook op andere wijze dan door middel van voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs in de onderwijsbehoefte kan worden voorzien, 
niet met gegevens of bescheiden gestaafd.

´ Foutjes bij het onderzoek in opdracht gemeente
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Foutje(s) bij het onderzoek

´ Gemeente laat rapport opstellen door Edux (kosten ca. € 13.000 voor 4 ll).

´ ABRvS:
´ Dit rapport kan niet als nadere motivering voor het vernietigde besluit 

dienen; reeds omdat het incompleet, hoofdstukken ontbreken en passages 
zijn weggelakt, door het college is overgelegd.

´ Voorts heeft het in hoger beroep overgelegde onderzoeksverslag van Edux
Onderwijspartners van 3 maart 2016 betrekking op het schooljaar 2015-2016 
(de aanvraag ging over schooljaar 2014-2015)

´ ECLI:NL:RVS:2016:2869 

Schooljaar 2015-2016
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Gezin 1 ECLI:NL:RVS:2018:395

´ Ouders onderbouwen aanvraag met verslagen van psychodiagnostische 
onderzoeken van de leerlingen door orthopedagoog drs. E.P.M. Paans-Van 
der Loo dat ter bevordering van hun ontwikkeling voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs nodig hebben, door gespecialiseerde 
leerkrachten binnen een setting van gelijkgestemden.

´ Onderzoek Edux in opdracht van de gemeente met de conclusie dat de 
school De Hofstee voldoende ondersteuning kan geven, door extra lesstof 
en een plusklas voor een dagdeel per week.

´ de Afdeling is van oordeel dat het college hiermee niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat De Hofstee in de onderwijsbehoefte van leerlingen kan 
voorzien.

Vervolg - Gezin 1 ECLI:NL:RVS:2018:395

´ Zoals hiervoor is overwogen hebben de leerlingen voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs nodig, door gespecialiseerde leerkrachten 
binnen een setting met gelijkgestemden. Dit houdt in dat leerlingen 
dagelijks, gedurende de hele dag en in een omgeving met andere 
hoogbegaafden, behoefte hebben aan onderwijs dat specifiek is gericht 
op hoogbegaafden. Niet in geschil is dat De Hofstee dit onderwijs niet 
biedt. Dat De Hofstee voltijds aandacht besteedt aan onderwijs voor meer 
en hoogbegaafden kan niet gelijk worden gesteld met voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs, zodat het college zich ten onrechte op het 
standpunt heeft gesteld dat De Hofstee hiermee in de onderwijsbehoefte 
van leerlingen kan voorzien.

´ Etten-Leur krijgt dus ongelijk
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Gezin 2 ECLI:NL:RVS:2018:398

´ Ook twee leerlingen naar voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Breda.

´ Ouders overleggen de verslagen van psychologische onderzoeken van 
kinderen van r drs. I. van de Ven, GZ-psycholoog.

´ Onderzoek Edux: Edux heeft op basis van de psychologische onderzoeken 
geconcludeerd dat beide kinderen dagelijks behoefte hebben aan een 
leerkracht die, onder meer, ervaring heeft met onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen die naast hun hoge intelligentie ook 
leerproblemen hebben, zich aansluit bij hun uiteenlopende vaardigheden 
en zich opstelt als coach bij het versterken van hun vaardigheden en het 
bevorderen van hun zelfvertrouwen.

Vervolg - Gezin 2 ECLI:NL:RVS:2018:398

´ Afdeling: er is niet komen vast te staan dat leerlingen voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs nodig hebben, door gespecialiseerde 
leerkrachten binnen een setting van gelijkgestemden. 

´ (…)

´ Zoals hiervoor is overwogen is niet komen vast te staan dat kinderen voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs nodig hebben door gespecialiseerde 
leerkrachten en met gelijkgestemden. De omstandigheid dat De Hofstee 
dergelijk onderwijs niet aanbiedt, betekent derhalve niet dat deze school 
reeds daarom niet in de onderwijsbehoefte van kinderen kan voorzien.
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Wat is doorslaggevend?

´ Bij vergelijking van deze uitspraken is doorslaggevend dat bij gezin 1 er 
door ouders onderbouwd is aangegeven dat de kinderen behoefte 
hebben aan voltijds hoogbegaafdenonderwijs met gelijkgestemden. 

´ Dit is niet door het onderzoek van de gemeente weerlegd

´ In dat geval is dus de onderwijskundige behoefte doorslaggevend, de 
Afdeling kijkt alleen naar de onderwijs(kundige) noodzaak.

Zorgvuldig onderzoek -
ECLI:NL:RVS:2018:398

´ Volgens vaste rechtspraak (onder meer de uitspraak van de 
Afdeling van 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:56) mag een 
bestuursorgaan, indien in een advies van een door dat 
bestuursorgaan benoemde deskundige op objectieve en 
onpartijdige wijze verslag is gedaan van het door de 
deskundige verrichte onderzoek en daarin op inzichtelijke 
wijze is aangegeven welke feiten en omstandigheden aan 
de conclusies ervan ten grondslag zijn gelegd en deze 
conclusies niet onbegrijpelijk zijn, bij het nemen van een 
besluit van dat advies uitgaan, tenzij concrete 
aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of 
volledigheid ervan naar voren zijn gebracht.
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Stappen bij beoordeling aanvraag 
LLV o.b.v. hoogbegaafdheid

Stap 1 ouders

´ Ouders moeten aantonen dat scholen dichterbij niet toegankelijk zijn. Zie 
uitspraak Gezin 1 Etten-Leur.

´ Dus niet dat de HB school beter voor hun kind is! (zie uitspraak gezin 2)

´ Geen onderbouwing door ouders? Zet in je beschikking dat er geen 
redenen zijn voor toepassing hardheidsclausule.
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Stap 2 Beoordeling externe 
onderbouwing

´ Als ouders met een onderbouwing komen

´ Bijv. verslagen van psychodiagnostische onderzoeken door orthopedagoog drs. 
E.P.M. Paans-Van der Loo (Etten-Leur).

´ Zorg voor deskundig advies over de betreffende leerling.

´ Bijv. deskundige van het SWV of een deskundig bureau

´ Niet algemeen de school is beschikbaar, maar als ouders een onderbouwing 
hebben gegeven ga daar op in.

Stap 3 Finale afweging

´ Zijn er voldoende argumenten om de aanvraag toe of af te wijzen?

´ Is op elk argument van de ouders ingegaan?

´ Besluit dan op grond van de totale set van argumenten

´ Bij afwijzing zet er duidelijk in dat er op grond van de hardheidsclausule 
geen redenen zijn.
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Inkomensafhankelijke bijdrage -
gemeente Weststellingwerf
ECLI:NL:RVS:2017:1959

19-07-2017

33

Wat is er aan de hand?

´ Twee dochters hoogbegaafd en dyslectisch.

´ Volgens ouders is er binnen een straal van 6 kilometer geen school die hun 
kinderen voltijds hoogbegaafdenonderwijs kan bieden in combinatie met 
voorzieningen voor hun zorgbehoeften.

´ Gemeente vraagt advies aan SCIO en die onderschrijft het standpunt van 
ouders.

´ Ouders krijgen o.b.v. de hardheidsclausule een kilometer vergoeding, maar 
ook eigen bijdrage en inkomensafhankelijke bijdrage worden in rekening 
gebracht.

34
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Bij de rechtbank

´ De rechtbank heeft geoordeeld dat het college voor het schooljaar 2014-
2015 ten onrechte twee maal het drempelbedrag heeft geheven. Zij heeft 
daartoe overwogen dat het college heeft ingestemd met vervoer per auto 
en in dat geval de tegemoetkoming niet per kind maar per auto moet 
worden toegekend. Het is dan ook niet redelijk om per kind een 
drempelbedrag te heffen. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat het 
heffen van een inkomensafhankelijke bijdrage voor een afstand vanaf 20 
kilometer niet in strijd is met de wet of rechtsbeginselen.

35

Raad van State 

´ Alleen nog de vraag aan de orde of er wel of niet een 
inkomensafhankelijke bijdrage kan worden geheven.

´ RvS: ja dat mag.

´ Nog even dit: Hoewel het in dit geval niet gaat om de vraag wat de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school is, maar om de vraag wat de 
dichtstbijzijnde passende school is, volgt uit artikel 3, eerste lid, dat de 
noodzaak om een bepaalde school te bezoeken omdat er dichterbij geen 
passende school voorhanden is, een voorwaarde is om voor bekostiging in 
aanmerking te komen.

36
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Praktijkcasussen

Wat staat er in het onderzoek

´ IQ tussen 121-135 

´ Voor ll is een meer specifieke begeleiding nodig. 

´ “Naast het aanbieden van verrijkingsmateriaal is ook contact van 
ontwikkelingsgelijken van groot belang”

´ Rapport is ruim twee jaar oud.

´ Wat doe je met de conclusies vaan dit rapport?
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In de verordening staat de volgende 
bepaling
´ Artikel XX Hoogbegaafden 

´ Gelet op de Wet op het passend onderwijs wordt onderwijs aan 
hoogbegaafden beschouwd als een onderdeel van het aanbod van 
reguliere basisscholen. Aanvragen voor leerlingenvervoer naar 
hoogbegaafdenonderwijs worden gelet  hierop en op grond van 
bestaande jurisprudentie afgewezen.

´ Is deze bepaling gezien de jurisprudentie houdbaar?

De volgende aanvraag komt binnen

´ Aanvraag naar Leonardoschool (niet de dichtstbijzijnde school)

´ Ouders hebben verklaring van IB’er van dichterbij gelegen school dat de 
school niet toegankelijk is en ook de andere scholen niet toegankelijk zijn.

´ Wat moet je doen?
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Jurisprudentie Hoogbegaafden
Dronten  RVS:2014:3579
´ Vervoer naar Leonardoschool in Harderwijk voor twee zoons.

´ Vergoeding van leerlingenvervoer naar een Leonardoschool is in de 
Beleidsregels uitgesloten.

´ Ouders hebben verklaringen div. scholen dat die niet het onderwijs kunnen 
geven.
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Jurisprudentie Hoogbegaafden
Dronten  RVS:2014:3579

´ RvS: Nu het college de door [wederpartij] aangevoerde 
omstandigheden, waaruit volgt dat de scholen die dichterbij zijn 
gelegen dan het Kompas in Harderwijk zich handelingsverlegen 
achten met [zoons], niet heeft bestreden en ook geen 
belangenafweging heeft verricht, maar zich zonder meer op het 
standpunt heeft gesteld dat toekenning van een vergoeding niet 
past in het gemeentelijk beleid en zou leiden tot precedentwerking, 
heeft de rechtbank terecht overwogen dat het college 
ontoereikend heeft gemotiveerd, dat er dichterbij gelegen scholen 
zijn, die toegankelijk en niet-handelingsverlegen met [zoons] zijn.
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Conclusie

´ Goed onderzoek en beoordeling is noodzakelijk

´ Hoogbegaafdheid alleen is geen reden voor leerlingenvervoer 

´ Bij twijfel raadpleeg een specialist op dit gebied.

Wat verder nog te doen?

´ LinkedIngroep Leerlingenvervoer

´ VNG forum leerlingenvervoer (alleen voor gemeentelijke adressen)

´ Vragen? jeroenpetersconsultancy@gmail.com  (kan ook via LinkedIn)
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Zijn er nog vragen?


