
 
“Vandaag is mijn kind om 16.10 uur opgehaald uit school, terwijl hij om 14.30 uur uit is.  
Het is al de 6 e keer in 4 weken tijd dat hij niet of te laat wordt opgehaald.  
Hij wil niet meer. Hij wil dood, zegt hij. Hij gaat niet meer met de taxi mee, zegt hij. Dan gaat 
hij maar niet meer naar school, zegt hij. 
En het ergste van alles is, is dat ik het begrijp. Als je om 07.30 uur in een taxi zit, stress hebt 
of je wel op tijd op school komt en een zware schooldag hebt met allerlei prikkels. En dan ben 
je om 14.30 uur uit en verlang je naar huis, wat vrije tijd, want je zit nog op de basisschool en 
wil graag met je vriendjes afspreken…… De taxi komt niet en je begrijpt niet waarom jij 
achterblijft op het schoolplein, je hebt geen idee of en wanneer er een taxi voor je komt om je 
op te halen… Om 17.00 uur thuis, vervoerd in een taxi vol kinderen die schelden, schreeuwen 
en kleineren. Eerlijk gezegd ben ik er ook klaar mee.” 
 
Het kind werd uiteindelijk om 16.10 uur door een chauffeur aangetroffen in de school, 
opgesloten op het toilet. De situatie had voorkomen kunnen worden als we de vervoerder 
aan hadden kunnen spreken op zijn verantwoordelijkheid. Hij kreeg namelijk voorafgaand 
aan deze blunder 3 telefoontjes, van zowel de moeder als van een chauffeur, met het 
verzoek om de planning te corrigeren en heeft dit nagelaten. Het kind kon de volgende dag 
als gevolg van een negatieve stemming niet naar school en heeft in het weekeinde getracht 
om zichzelf te beschadigen. Onbetrouwbaarheid binnen het leerlingenvervoer in combinatie 
met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek kan zeer gevaarlijk uitpakken. 
 
Het leerlingenvervoer. In het leven geroepen om met name de kinderen met een speciale 
onderwijsbehoefte veilig naar school te vervoeren. Zij lijkt inmiddels zelf aan zo’n 
ouderwets rugzakje toe.  
 
Achter de vervoersvoorziening leerlingenvervoer gaat namelijk een wereld schuil welke niet 
spoort met de kwaliteit-en veiligheidsafspraken die werden overeengekomen bij de 
aanbesteding vanuit de gemeente of wellicht zelfs niet met de opgegeven criteria vanuit ons 
landelijke bestuursorgaan. 
 
Alhoewel een tekort aan chauffeurs de situatie heden doet verslechteren is er in essentie 
iets goed mis met de uitvoering van deze gegeven kostbare opdracht. Bij aanvang van de 
aanbesteding in 2019 bleef de huidige vervoerder al direct bij de start in gebreke. Haar 
tekort aan chauffeurs zorgde ervoor dat circa 200 kinderen zonder passend vervoer kwamen 
te zitten. Het is onbegrijpelijk dat zoiets kon gebeuren op zo’n precaire aanbesteding. Het 
uitblijven van toetsing op de mooie presentatie bleek een grote vergissing. De rol van de 
gemeente is hierin discutabel. Zij is namelijk de toezichthouder, de opdrachtgever, de 
eigenaar van deze opdracht en dus eindverantwoordelijk voor de uitvoering. 
 
De kwetsbaarheid van de kinderen maakt het noodzakelijk om als vervoerder regelmatig af 
te stemmen met de ouders en begeleiders van deze kinderen. Een gebrek aan 
voorspelbaarheid en structuur brengt hun ontwikkeling in een negatieve beweging. De 
problematiek vraagt veel van het systeem waarin het gezin, jeugdhulpverlening, behandeling 
en onderwijs de grote pijlers zijn. Deze kinderen zijn in forse mate afhankelijk van externe 
structuur. Dus van anderen. Het is daarom essentieel dat de omgeving op hun behoefte aan 
duidelijkheid aan kan sluiten. Ze moet hierin kunnen vertrouwen op de gegeven informatie, 



op vaste gezichten, tijdige informatie krijgen bij een wijziging van chauffeur, route, 
samenstelling van de groep, van de aanrijtijden en zeker op een moment dat er zich 
problemen voordoen.  
 
 

 Chauffeur: “Onlangs arriveerde een collega te laat bij een SBO-school. De toegang tot 
de school was al afgesloten en het hek zit dan op slot. Hij liet een kleuter alleen naar 
het gesloten hek lopen en wilde zelf weer in zijn taxi stappen. Ik heb hem gezegd dat 
het de bedoeling is dat de chauffeur een kind persoonlijk overdraagt aan een 
begeleider, zodat je weet dat het kind veilig is. Er is onlangs een wisseling geweest 
van chauffeur op deze route. Bij de vorige chauffeur stapten de kinderen vrolijk in en 
uit. Bij deze man lijken de kinderen terneergeslagen. Ik maak mij zorgen om de 
veiligheid van kinderen in combinatie met een gebrek aan pedagogisch inzicht bij 
zo’n collega.” 
 

 Directeur VSO: “De leerlingen die met de taxi naar school worden gebracht komen in 
veel gevallen fors overprikkeld in de eerste les aan. Ze komen regelmatig te laat of 
zijn bang om te laat te komen, omdat dit al vaak is gebeurd of omdat ze dit bij 
anderen klasgenoten zien gebeuren. De docent heeft het eerste uur vaak nodig voor 
het kalmeren van deze kinderen. Tijdens het laatste schooluur loopt de spanning bij 
deze kinderen weer op. Ze zijn bang dat de chauffeur zonder hen vertrekt, dat ze hun 
taxi niet kunnen vinden. Ook proberen ze, zelfs zonder echte aandrang, te plassen, 
uit angst dat ze dit misschien tussen de bel en het instappen moeten doen en 
daardoor de taxi mislopen. Dit lijkt mij niet de bedoeling. Een dure vorm van 
onderwijs zo onder druk zetten, vanwege een bijzondere gespannen uitvoering van 
het leerlingenvervoer. Als ik ergens moet aanschuiven om te vertellen wat dit met 
mijn leerlingen doet dan ontvang ik graag een uitnodiging.” 
 

 Jeugdhulpverlener: “Ik herken het liegen en elkaar tegenspreken vanuit deze 
vervoerder. Veel chauffeurs zijn van goede wil, maar wordt het gewoonweg 
onmogelijk gemaakt. Dan hou je vanzelf de foute types over. In mijn werk als 
jeugdhulpverlener hoor ik regelmatig schrijnende verhalen over de invulling van het 
leerlingenvervoer. De geschetste zorgen lijken zich niet alleen in de opstartperiode 
van het schooljaar voor te doen.” 

 
 
Het is een ongelooflijk gegeven dat de vervoerder in geval van een probleem of uitdaging 
echt iedere vorm van initiatief, afstemming en communicatie achterwege laat. Dit is niet 
alleen een vorm van onzorgvuldig handelen, maar ook een dure grap. Het heeft negatieve 
gevolgen voor het gezin, kost het kind vaak de start en de afsluiting van de schooldag, belast 
docenten en begeleiders onnodig, intensiveert in algehele zin de begeleidingsbehoefte 
vanuit het kind en veroorzaakt meer druk op de betrokken jeugdhulpverlening. U kunt een 
aantal van opgetekende problemen inzien na deze pitch. Ik heb ze niet in mijn praatje 
meegenomen, omdat het er zoveel zijn dat ik teveel tijd in beslag zal nemen met het 
voorlezen. 
 



Voor circa 12 euro per uur, want dit is het salaris van de chauffeur, laten we deze vervoerder 
een tsunami aan extra kosten op de andere vlakken van zorg organiseren. Omdat het 
vervoersbedrijf onvoldoende in staat lijkt om voor duidelijkheid, een betrouwbare uitvoering 
en voor afstemming te zorgen. Tegelijkertijd vragen wij als samenleving voor diezelfde 12 
euro om een professionele chauffeur met een pedagogische rugzak en immens veel 
improvisatievermogen. Die in staat is om alle onmogelijkheden van deze vervoerder in de 
praktijk te compenseren. Tja en dat was niet ingecalculeerd toen de werving en 
selectieprocedure in de aanbesteding vroeg om de meest goedkope vervoerder. Wat denken 
we wel niet. Dat we allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang mogen zitten? Wat mag 
de kwaliteit en veiligheid van onze kinderen kosten? Hoe kunnen we dit stoppen en hoe 
voorkomen we dergelijke scheefgroei in de toekomst?  
 
En hoe beschermen we de goede chauffeurs zodat zij onze kinderen kunnen blijven 
vervoeren en niet noodgedwongen moeten wegstappen om zelf te kunnen blijven staan? 
 
De situatie in het leerlingenvervoer vormt een bedreiging voor de emotionele veiligheid van 
zowel haar directe als indirecte gebruikers, dat mag duidelijk zijn. De onzichtbaarheid van de 
opdrachtgever, onze gemeente, overigens net zo erg.  
 
Het huidige vervoersbedrijf heeft weliswaar haar product tegen de meest gunstige prijs 
weten te verkopen binnen de regio, maar op welke posten zij heeft moeten interen om de 
concurrerende vervoersbedrijven achter zich te laten is de gebruikers van het 
leerlingenvervoer meer dan duidelijk. Ze lijkt nauwelijks tot geen eisen aan de vaardigheden 
van haar chauffeurs te stellen. Een cv en/of opleiding is onbelangrijk. Als je ervan bent 
overtuigd dat je het werk kunt uitvoeren, dan mag je dit uitvoeren. De vervoerder maakt ook 
gebruik van chauffeurs die soms helemaal niet in staat zijn om aan te sluiten op de 
behoeften van de kwetsbare kinderen. Zij spant zich onvoldoende in om haar chauffeurs 
gedegen kennis van ontwikkelingsproblematiek mee te geven, onthoud veel chauffeurs van 
een adequate inwerkperiode en voert nauwelijks controle uit op de werkprestaties van haar 
personeel. Wanprestaties van chauffeurs worden in veel gevallen opgelost door de 
chauffeur een andere route te geven, waardoor het probleem slechts wordt verschoven en 
af blijft hangen van de mondigheid van een ouder. 
 
De vervoerder ontkent dit en geeft aan dat training en opleiding goed zijn ingebed in haar 
beleid. Dat zien wij graag beoordeelt door een onafhankelijke partij. In de praktijk lijkt met 
name de boventoon te liggen bij het vullen van de fte’s en aanzienlijk minder bij de 
pedagogische kwaliteiten van chauffeurs.  
 
De planning voorziet de chauffeurs van onhaalbare routes met onjuiste aanrijtijden en doet 
geen enkele moeite om ouders te informeren over wijzigingen in route, tijdstip, 
ziekte/vervanging chauffeur of populatie kinderen in de taxi. Vanwege het uitblijven van de 
beloofde kennismaking tussen chauffeur en kind gaat er veel belangrijke informatie over de 
speciale behoefte van het kind verloren. De planning draagt geen info over een kind over 
aan chauffeurs en ook de chauffeurs onderling kunnen elkaar niet informeren over 
bijzonderheden. De routes zijn lang. Gemiddeld zit een kind dat niet in de regio naar school 
kan, zo’n 15 uur per week in de taxibus. Van bv Sassenheim over Voorhout, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Hillegom naar Haarlem Noord. Want dit is goedkoop en efficiënt. Het is 



vooral uitputtend en ondraaglijk voor veel kinderen. De vervoerder heeft overduideijk geen 
kennis van het wegennet in de Duin-en Bollenstreek en haalt het vermogen van een diesel 
motor en de motor van een Formule 1 auto stelselmatig door elkaar. Haar onmogelijke 
planning zet aan tot harder rijden om kinderen op tijd op school te krijgen, maar een 
bekeuring is voor de chauffeur. En als de chauffeur zelf haar planning ruimer maakt, dan is 
dat in eigen tijd, dus onbetaald. 
 
Vervolgens kloppen schoollocaties niet in het systeem of weten kinderen en chauffeur elkaar 
moeilijk te vinden, omdat de beloofde kennismaking in veel gevallen uitblijft. Zij kunnen 
elkaar dus niet identificeren. Kinderen kunnen ‘verdwijnen’ in de planning en er is reeds 
aangetoond dat er wordt gelogen om ouders te kalmeren.  
 
Het gebrek aan communicatie tussen de diverse vervoersbedrijven, maakt het mogelijk dat 
een chauffeur uit zijn functie wordt ontslagen bij vervoersbedrijf A en vervolgens bij 
vervoersbedrijf B wordt aangenomen in dezelfde functie. Dat deze chauffeur vanwege kind 
onvriendelijk gedrag werd ontslagen bij een van de vervoersbedrijven lijkt iedereen te 
ontgaan.  
 
Door toedoen van de grote behoefte vanuit de landelijke bestuurders om zaken te 
decentraliseren worden precaire processen als het leerlingenvervoer volledig toevertrouwd 
aan de gemeente. De gemeente lijkt vooralsnog onvoldoende deskundig om de weging 
tussen kosten en kwaliteit adequaat toe te passen. Waar zij toezichthouder is en de kwaliteit 
en veiligheid voortdurend prioriteit dient te geven, lijkt zij opvallend veel ruimte te geven 
aan de uitvoerder om hierin zijn eigen invulling te geven aan deze kostbare opdracht. Er 
vindt onvoldoende toetsing plaats vanuit de afvaardiging van alle Bollenstreek gemeenten. 
De vervoerder levert vooral zijn eigen data aan en er vindt geen communicatie plaats met de 
gebruikers van het leerlingenvervoer. De toezichthouder organiseert hiermee een enorme 
blinde vlek voor zichzelf en ontneemt zichzelf de ruimte voor goed contractmanagement. 
 
Inmiddels werd er door de vervoerder in ieder geval bevestigd dat zij worstelt met het 
inregelen van het leerlingenvervoer en met name in de periode tussen de zomervakantie en 
de herfstvakantie. Dit betreft een periode van 8 schoolweken. Anders gezegd 8 schoolweken 
wordt de ontwikkeling van diverse kinderen onder grote druk gezet, omdat de 
onmogelijkheden binnen de uitvoering van het leerlingenvervoer de hoofdrol mogen spelen. 
Het feit dat de gemeente hier niet zelfstandig op aansluit lijkt ons op zijn minst zorgelijk. Het 
lijkt meegenomen te worden als een vanzelfsprekend onderdeel. Dat de zogenoemde 
inregelproblemen de emotionele ontwikkeling van kinderen mogen bedreigen dient te 
worden aangepakt. De geschetste inregelproblemen worden overigens door diverse ouders 
meer herkend als structureel. 
  
Wethouder Salman geeft aan dat het leerlingenvervoer in zeker 90 % van de gevallen goed 
gaat. Volgens de vervoerder ligt dit percentage zelfs nog hoger. De herkomst van de data is 
onduidelijk. Of het ‘slechts’ in 10 % van de gevallen slecht verloopt mag blijken uit data die 
wordt verkregen door alle betrokkenen te horen. Noch de vervoerder noch de gemeente 
heeft de ouders en overige betrokkenen eens aan tafel uitgenodigd.  
 



De ouders zijn het zat om het leerlingenvervoer zo’n prominente plaats in hun gezinsleven te 
geven. De gevolgen van de onrust binnen het leerlingenvervoer trekt een zware wissel op 
kinderen en deze komen uitgeput en gefrustreerd thuis met alle gedragsproblemen van 
dien. De roerige start van deze vervoerder had een teken aan de wand moeten zijn. De 
gemeente had haar contractmanagement op ditzelfde moment concreter en adequater 
moeten formuleren en haar momenten van toetsing anders in moeten richten om haar regie 
adequaat vorm te geven en werkelijk toezicht te houden op de veiligheid van onze kinderen. 
 
Het inzetten van bv boetes om de vervoerder in de juiste positie te duwen geeft slechts een 
beperkte oplossing voor de genoemde problemen. Zolang de gemeenten niet overtuigd zijn 
van hun grote verantwoordelijkheid hierin en de meerwaarde om met alle betrokken 
partijen op te trekken, is de kans op recidive enorm. 
 
De Bollenstreekgemeenten moeten daarom samen hun verantwoordelijkheid nemen, een 
onafhankelijk onderzoek instellen en zorgen dat de emotionele onveiligheid van onze 
kwetsbare kinderen niet langer voortduurt. Een onafhankelijk onderzoek waarin alle 
betrokkenen worden gehoord, zodat er vanuit een neutrale overview gekeken kan worden 
naar de risico-en beschermingsfactoren. Die zij kunnen inzetten op werkelijk passend 
leerlingenvervoer met het noodzakelijke contractmanagement. 
 
Als iemand een goed idee heeft om in de tussentijd onze kinderen veilig te houden, dan 
staat de wethouder vast open voor uw suggesties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


