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1. Inleiding 

Voor kinderen van nieuwkomers woonachtig in Haarlem en die onderwijs volgen op de 

Internationale Taalklas (ITK) primair onderwijs in Haarlem biedt de gemeente de 

mogelijkheid voor vervoer naar school. Voor leerlingen tot 9 jaar is dit maximaal 40 weken 

en voor leerlingen vanaf 9 jaar is dit maximaal 20 weken.  

Deze doelgroep valt niet onder de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Haarlem die in 

2015 is herzien in het kader van de Wet passend onderwijs. De leerlingen voldoen niet aan 

het afstandscriterium voor vervoer zoals gesteld voor het reguliere basisonderwijs. Ook een 

aantal andere voorwaarden in de verordening is op hen niet van toepassing.  

Om voor deze doelgroep de juridische grondslag te regelen is de Verordening 

Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs gemeente Haarlem 2016 

opgesteld (zie bijlage). Tegelijkertijd regelt de verordening de nieuwe voorwaarden voor 

toekenning van vervoer. Deze zijn aangepast en sluiten beter aan bij het beleid van de 

gemeente. Ouders worden meer aangesproken op hun eigen mogelijkheden en eigen kracht 

om het vervoer van hun kind naar de ITK te organiseren. Ook is de duur van het vervoer 

verkort tot tien weken en geldt een minimum afstand van 3 km. tussen de woning en de ITK.    

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 vast te stellen.  
 De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 in werking te laten treden op 1 augustus 2016. 
 

3. Beoogd resultaat 

Met de vaststelling van de Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair 

onderwijs gemeente Haarlem 2016 kunnen leerlingen die basisonderwijs volgen op de 

Internationale Taalklas en die nog niet zelfstandig naar school kunnen gaan, op grond van 

deze verordening een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning voor aangepast vervoer 

tussen huis en genoemde school.    

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het ingezet beleid. 

De verordening past binnen programma 1. Maatschappelijke participatie van de 

programmabegroting. In beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport is de volgende doelstelling 

verwoord: ‘Meer kansen voor de jeugd om een goede schoolloopbaan te hebben, vanaf de 

voorschoolse periode tot en met het voorgezet onderwijs’.  

 

Gemeente biedt ondersteuning met betrekking tot  leerlingenvervoer van en naar de ITK. 

Kinderen van nieuwkomers zijn kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten 

of kinderen die naar Nederland komen vanwege gezinshereniging. Het gaat om kinderen die 

rechtstreeks uit het buitenland komen of nog geen jaar in Nederland zijn. Ze beheersen de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende om direct aan het reguliere basisonderwijs deel te 

nemen. Op de ITK leren zij de Nederlandse taal begrijpen en zodanig mondeling en 
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schriftelijk te beheersen dat zij na maximaal één jaar onderwijs op de ITK in principe 

uitstromen naar het reguliere basisonderwijs.   

 

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat vervoer van het kind van en naar de ITK primair 

onderwijs de verantwoordelijkheid is van de ouders. Wat kunnen ouders zelf betekenen en 

doen in het van en naar school brengen van hun kind en wat doen zij om hun kind zelfstandig 

te leren reizen. Hiermee spreekt de gemeente Haarlem inwoners aan op de eigen kracht, de 

eigen mogelijkheden, het zelf organiserend vermogen en hun sociaal netwerk. 

 

Niet alle nieuwkomers zijn in staat om snel hun leven goed op te pakken. Dit kan het gevolg 

zijn van de onbekendheid met de Nederlandse samenleving en /of het niet of onvoldoende 

beheersen van de Nederlandse taal. Ook kan de reden van migratie (bijv. oorlogsgeweld) 

verstorend werken op het organiseren van hun leven, het ontwikkelen van een netwerk en het 

vinden van hun plek in Haarlem. 

Als vervoer naar school een belemmering vormt voor het kind om naar school te gaan, biedt 

de gemeente hierin ondersteuning door vervoer voor deze leerling mogelijk te maken. Er 

geldt dan wel een afstandscriterium van 3 km tussen de woning en de ITK en de 

ondersteuning is tijdelijk voor een periode van tien weken. Dit is bedoeld als 

gewenningsperiode en stopt op het moment dat het kind zelfstandig naar school kan of ouders 

zelf hun kind naar school kunnen brengen al dan niet met inzet van hun netwerk. Ouders 

worden in dit proces ondersteund. De gemeente initieert deze ondersteuning en biedt met dit 

beleid maatwerk.  

Verlenging van het vervoer met tien weken is mogelijk indien de gestelde criteria nog steeds 

van toepassing zijn en ondersteuning nog geen uitkomst biedt.  

 

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. 

De Internationale Taalklas biedt basisonderwijs voor nieuwkomers dat gericht is op het 

beheersen van de Nederlandse taal. Het doel is dat deze kinderen zo snel mogelijk, wanneer 

zij taalvaardig zijn, uitstromen naar een reguliere basisschool.  

Hoewel de gemeente geen wettelijke plicht heeft in het aanbieden van vervoer aan 

anderstalige leerlingen die naar de Internationale Taalklas gaan, is de gemeente van oordeel 

dat kinderen in staat gesteld moeten worden om passend onderwijs te volgen.  

Daarnaast geldt voor alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland verblijven de 

Leerplichtwet. Die wet geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers.  

 

De financiële middelen zijn beschikbaar. 

De middelen voor  het leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs zijn 

beschikbaar vanuit het budget Leerlingenvervoer (kostenplaats 643002). Door de nieuwe 

voorwaarden worden de kosten per leerling verlaagd. Door groei van het aantal leerlingen dat 

onderwijs volgt op de ITK zal de vraag naar vervoer toenemen.  

  

5. Risico’s en kanttekeningen 

Toename van nieuwkomers  

Door de vele conflictgebieden in de wereld en de groeiende stroom van vluchtelingen en 

asielzoekers naar Nederland neemt het aantal nieuwkomers en statushouders toe. 

Er moet rekening worden gehouden met extra druk op het budget Leerlingenvervoer.  
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6. Uitvoering 

Na vaststelling van de verordening door de raad, wordt deze met de bijbehorende stukken 

bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl. 

Tevens wordt de vastgestelde verordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de 

decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 

 

Communicatie over het aangepast vervoer naar betrokkenen vindt plaats via de ITK. 

 

7. Bijlagen 

1. Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs gemeente 

Haarlem 2016 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

 De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 vast te stellen.  

 De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 in werking te laten treden op 1 augustus 2016. 
 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

 

De griffier    De voorzitter 

 

http://www.overheid.nl/

