6/2016 CDA vragen voor het vragenuurtje van de raadsvergadering van 20 september
betreffende ‘Leerlingenvervoer’.

Binnen de gemeente Aalten wonen kinderen die gebruik maken van het speciaal voortgezet
onderwijs of van praktijk onderwijs.
Het voortgezet onderwijs Christelijk College Schaersvoorde kan deze kinderen, vanwege hun
specifieke behoeften, niet opnemen. Deze kinderen zijn wel leerplichtig en moeten hierdoor
verplicht uitwijken naar scholen die hen wel onderwijs kan bieden. Scholen die buiten onze
gemeentegrens liggen.
Een groot percentage van deze kinderen gaat naar de praktijk school Pronova in Winterswijk
of naar cluster 4 school Isselborgh in Doetinchem.
Vooral van de kinderen die naar het Isselborgh gaan, maakt een groot percentage kinderen
gebruik van leerlingenvervoer.
Het leerlingenvervoer voor deze kinderen, wordt, zoals de verordening aangeeft, bekostigd
door de gemeente Aalten.
In het voorjaar heeft het college, in samenwerking met Stichting MEE, een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer.
Naar wat wij terug horen van ouders, was de strekking van deze bijeenkomst, dat het college
de ouders zo veel mogelijk wil stimuleren om hun kinderen zelfstandig te leren reizen.
Stichting MEE kan hierbij ondersteuning bieden middels ‘MEE op weg’.
Er zijn ouders die dit een prima initiatief vinden en er zijn ouders die bijzonder huiverig zijn
en hun kind (nog) niet met openbaar vervoer durven laten gaan.
1. Ouders die gehoor hebben gegeven aan de gemeente en hun kind, al dan niet met
ondersteuning van ‘MEE op weg’, zelfstandig met het openbaar vervoer hebben leren reizen
denken nu zelf de kosten voor het openbaar vervoer te moeten dragen. Is deze gedachte
terecht?
2. Ouders die het (nog) niet aandurven om hun kind te leren om met het openbaar vervoer te
reizen, zijn bang de indicatie leerlingenvervoer voor hun kind te verliezen. Is deze angst
gegrond?
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