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Pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: brief voor ouders                    22/03/2018 

Waarom? Het leerlingenvervoer zoals het nu is, is niet voor elk kind even goed. Sommige 

leerlingen zitten elke dag meer dan 3 uur op de bus, lang stilzitten in een kleine ruimte,  het gedoe 

van overstappen, de drukte op de bus,… zijn niet erg fijn voor je kind. 

Wie ? In Leuven loopt er een project om leerlingenvervoer beter te organiseren. Vijf grote 

scholen werken mee aan dit project: 

 

 

 

 

  

 

Leerlingenvervoer wordt een uitzondering: We vragen om samen met het CLB na te denken 

over de verplaatsing van je kind naar de nieuwe school.  Niet iedereen kan zonder ondersteuning  op school 

geraken. Voor die groep blijft het leerlingenvervoer bestaan. De kinderen die het minst mobiel zijn en de 

meeste begeleiding nodig hebben komen nog in aanmerking. Het CLB zal de mobiliteit van het kind 

duidelijk omschrijven in het M-verslag. 

 

Inschrijven in de nieuwe school:  

 

Als je je kind gaat inschrijven in de nieuwe school 
zal men de toegang van jouw kind tot het collectief 
leerlingenvervoer onderzoeken a.d.h.v. een 
vragenlijst en een beslissing nemen op basis van de 
nieuwe criteria en het mobiliteitsprofiel van je 
kind. Als er nood is aan collectief leerlingenvervoer 
zal de school: 
-de commissie inroepen om de toegang tot het 
collectief vervoer te onderzoeken. 
-de ouders ondersteunen bij de aanvraag van het 
collectief vervoer bij de overheid, na positief 
advies van de commissie. 
 

 

 



 

Nieuw: Om het project alle slaagkansen te geven zijn er nieuwe richtlijnen voor schooljaar 2018-2019. 

We zetten ze even op een rij:  

 

Je kan toegang krijgen tot het collectief vervoer als je kiest voor de 
dichtstbijzijnde school uit de 3 onderwijsnetten en binnen een straal van 
35 km.  Vb. je woont 38 km van de nieuwe dichtstbijzijnde school, dan kan 
je toegang krijgen tot het collectief leerlingenvervoer door gebruik te 
maken van een opstapplaats binnen de 35 km. 

 

Als je gebruik maakt van het collectief leerlingenvervoer wordt je kind niet 
automatisch thuis opgehaald.  We werken met een vaste opstapplaats voor 
kinderen uit dezelfde buurt. Dit kan een bushalte zijn van de Lijn, maar ook 
een parking of een thuisadres van een ander kind. De opstapplaats is 
maximum 500 meter van het adres waarop een kind verblijft. 

 

 
 

 
Een kleuter of een kind uit de lagere school uit één van de 5 scholen uit het 
project kan geen toegang krijgen tot het collectief leerlingenvervoer als 
hij/zij  woont binnen een straal van 1.5 km van de school. 

 

 
 

Een Jongere uit het BuSO onderwijs uit één van de 5 scholen uit het project 
kan  geen toegang krijgen tot het collectief leerlingenvervoer als hij/zij 
woont binnen een straal van 4 km van de school.  
Een jongere uit het BuSO krijgt telkens een goedkeuring tot toegang tot het 
collectiefleerlingenvervoer voor één schooljaar. De klassenraad geeft een 
bindend advies . 

→ de afstanden worden gemeten met het instrument geopunt van de overheid: http://www.geopunt.be 

(knop onderaan rechts is de routeplanner) 

De commissie bestaat uit directies van de betrokken scholen, afgevaardigden van h et departement 

onderwijs en mobiliteit, afgevaardigde van de Lijn, afgevaardigde van de stad Leuven en de 

projectcoördinator.  Zij onderzoeken de vraag op basis van de vragenlijst en gesterkt door de info van het 

CLB in het M verslag. Als je niet akkoord gaat met hun beslissing kan je bij deze commissie ook in beroep 

gaan. (d.w.z. dat je als ouder vraagt aan de commissie om het dossier van je kind opnieuw te bespreken 

op basis van nieuwe elementen, die zo zwaar doorwegen dat ze tot een uitzondering kunnen leiden.  

 

De bijeenkomsten van de commissie zijn frequent 
zodat jullie  na inschrijving van uw kind in de 
nieuwe school  op een redelijke termijn op de 
hoogte wordt gebracht of je kind al dan niet 
toegang krijgt tot het collectief leerlingenvervoer: 
27/03/2018, 27/04 /2018, 8/06/2018, 6/07/2018 
21/08/2018 
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