
Sessie 5 Actualiteitenseminar

● Meerjarige beschikking
● Kostenbewust indiceren



Meerjarige beschikking



Inhoud

Meerjarige beschikking

Wat is het?

Wat heb je eraan?

De herhaalaanvraag

In welke situaties?

Aandachtspunten

Hoe zit het juridisch?

Wel controleren



Wie gebruikt ‘m al?

Eerst even peilen…



Een beschikking met een einddatum na 
de eerstvolgende zomervakantie.

Meestal: een beschikking voor 2 of 3 jaar.

Wat is het?



Voor ouder en kind

● Geen formulieren invullen
● Geen bewijsstukken opvragen
● Geen wachtstress

Wat heb je eraan?

Voor de consulent

● Minder beschikkingen
● Vervoerdata sneller klaar
● Controle kan in rustige maanden

Voor de gemeente

● Minder uren nodig totaal
● Gelijkmatiger inzet over jaar heen



De herhaalaanvraag…

Wat is dan nog de meerwaarde van een 
meerjarige beschikking?

● voor de ouder
● voor de consulent

Sommige systemen vullen 
automatisch de antwoorden 
van vorig jaar in.



In welke situaties (algemeen)

Als het aannemelijk is:

● dat de ouder ook in het volgende 
jaar een aanvraag zal doen 

● dat de omstandigheden niet gaan 
veranderen

● en dat een identieke voorziening zal 
worden toegekend

Waar moeten je criteria aan voldoen?

● Niet veranderlijk
● Goed meetbaar



Fiets en ov

● Fiets/ov leerling
○ in alle gevallen

● Begeleiding ov leerling
○ tot 9 jaar
○ tot einde SO/SBO

In welke situaties (concreet)

Taxi en km-vergoeding

● bij ov-reistijd ruim boven de norm
● medische verklaring “kan ook onder 

begeleiding geen ov”
● bij ernstige benadeling door…

○ handicap alleenstaande ouder
○ te hoge reistijd begeleider



Juridisch

● Eigen bijdrage
● Beleidswijzigingen
● E-bike

Aandachtspunten

Software

● Jaarlijkse bevestiging door ouder
● Software / instellingen aanpassen



1. Wat zie jij als voordelen en nadelen 
van meerjarige beschikkingen?

2. Wat zijn praktische haken en ogen 
die jij ziet aankomen?

Vragen en discussie



Even visualiseren…



De zaakafhandeling



Overzicht van aanvragen



Geachte ouder(s)/verzorger(s),

U deed op 26 januari 2023 een aanvraag voor Leerlingenvervoer voor Wietske. In deze brief leest u ons 
besluit.

Besluit
Wietske krijgt vanaf 10 januari 2023 aangepast vervoer naar school. Zij kan vijf dagen per week met de 
taxibus reizen naar SO De Piramide, Boerhaavelaan 23 in Coevorden.

Meerjarig
Wij hebben besloten dit vervoer voor meerdere schooljaren toe te kennen. De reden daarvoor is dat we 
verwachten dat er in deze periode geen verandering is in de situatie van de leerling en in het benodigde 
vervoer. Het gaat om de volgende schooljaren:
• Schooljaar 2022/2023
• Schooljaar 2023/2024

Geef wijzigingen op tijd door

Beschikkingstekst



Kostenbewust indiceren



Kostenbewust indiceren

Wat zijn eigenlijk de kosten?

Hoe ontstaan die kosten?

Individueel vervoer

Wat kun je eraan doen



Wat zijn eigenlijk de kosten?



1x      = € 16.000 per jaar
Details:

● Combi busje en chauffeur kost € 48 per uur
● Gemiddelde route duurt 50 minuten (€ 40)
● Heen en weer maakt € 80 per dag
● Bij 200 schooldagen is dit € 16.000

In een notendop



Onze contractbeheerders zien sterke 
variatie…

Hoeveel leerlingen in één busje?

● Verschillende contracten:
tussen de 3- en de 5+ leerlingen

● Landelijk gemiddelde:
circa 4 leerlingen



Wat kost het per leerling per jaar?



Hoe ontstaan deze kosten?



Hoe ontstaan deze kosten?



Dit is waar een vervoerplanner mee werkt



Zo maakt de planner een route



En bij chauffeurstekorten…



Wat kost individueel vervoer?



Voorbeeld uit een vervoercontract

Indicatie Opslagpercentage per 
beladen uur

Individueel* 15%
Kleinschalig* 7,5%
Rolstoel Verwerkt in starttarief
Begeleiding Uurtarief
* Alleen indien leerling op indicatie individueel of kleinschalig vervoerd wordt



Elke extra route is een sprong in de kosten
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Dat hangt af van:

1. het aantal leerlingen 
per busje

2. de afstanden en 
tijden

3. bijzondere indicaties

Wat kost het per leerling?



Wat kun je eraan doen?
(als consulent)



Wat helpt?

1. goede aanbesteding en contractbeheer
2. de consulent in haar kracht zetten
3. beleidsregels kunnen vast nog iets scherper

4. de routes van de vervoerder controleren(*)
5. gewoon beginnen met gesprekken zelfredzaamheid
6. taxivervoer alleen toekennen op basis van de klassieke vier
7. ouders die een deel van de week zelf rijden
8. aandacht voor de toeleiding naar specifieke scholen SBO SO VSO



Dank voor uw aandacht!



● SO & VSO < 6 km
● meerjarige beschikking
● 6 km op basis van fietsroute
● standaard één dag zelf rijden
● gesprek over zelfredzaamheid
● e-bike leasen
● ernstige benadeling aanscherpen
● opstapplaatsen (geen touringcars)
● touringcars
● max reistijd bij lang rechtstreeks

Kosten besparen kan altijd…
En hangt heel erg af van hoe jouw gemeente het nu aanpakt…


