
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 

 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/78456) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Samenleving  

  

Ter advisering 
 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

· 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. 

 

 
 

 

Afdeling: 

SZW/JOS 

Auteur: 

Schraven, M. 

Email: 

mschraven@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113526 

 

Bestuurlijke context  

Kinderen van nieuwkomers die onderwijs volgen op de 

Internationale Taalklas primair onderwijs en vervoerd worden naar 

de ITK vallen niet onder de reguliere Verordening leerlingenvervoer 

Haarlem 2015. Zij voldoen niet aan het afstandscriterium. Ook een 

aantal andere voorwaarden in de verordening is niet op deze 

doelgroep van toepassing. De Verordening Leerlingenvervoer 

Internationale Taalklas primair onderwijs gemeente Haarlem 2016 

regelt de juridische grondslag voor vervoer en de voorwaarden voor 

toekenning van vervoer naar de Internationale Taalklas (ITK). 

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. Als vervoer 

naar school een belemmering vormt voor het kind om naar school te 

gaan, biedt de gemeente hierin ondersteuning door vervoer mogelijk 

te maken. De ondersteuning is tijdelijk en bedoeld als 

gewenningsperiode. 
Het college stuurt deze verordening naar de gemeenteraad, nadat de 

commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.  
 
 

 

Portefeuillehouder:  

Snoek, M. 
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

1. De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair 

onderwijs gemeente Haarlem 2016 vast te stellen.  

2. De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair 

onderwijs gemeente Haarlem 2016 in werking te laten treden op 1 

augustus 2016. 

 

Het besluit heeft geen financiële consequenties 

Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie 

Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.    

 

 

 

 
 

 

Vergadering: 

 

Vergadering BenW d.d. 

12-4-2016 

 

 

 


