
 
Leerlingenvervoer is een gevoelig thema dat meer dan gebruikelijke alertheid en kennis van 
betrokkenen vraagt: het moet gewoon goed geregeld zijn! De beoordeling van aanvragen 
leerlingenvervoer (en vervolgens de uitvoering ervan) vereist dan ook een gedegen kennis van de 
wet- en regelgeving en inzicht in de wijze waarop het leerlingenvervoer (lokaal) is georganiseerd. 
Tijdens deze cursus gaan we daar uitgebreid op in. 
 

 
Je werkt bij een gemeente en bent belast met de beoordeling en afhandeling van aanvragen 
leerlingenvervoer. Of je werkt in een uitvoerende respectievelijk een contactfunctie binnen het sociaal 
domein en moet in het kader van integrale dienstverlening, ook kennis hebben van de belangrijkste 
aspecten van het leerlingenvervoer. 
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
Tijdens deze cursus komen onder andere aan de orde: 

● De achtergronden en historie; 
● de wijze waarop het leerlingenvervoer (lokaal) is georganiseerd; 
● de aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen en de gevolgen bij wisseling van uitvoerende 

vervoerder(s); 
● de mogelijke vervoersvoorzieningen; 
● relevante wet- en regelgeving (met name de lokale verordening leerlingenvervoer); 
● actuele jurisprudentie; 
● de aanvraagprocedure; 
● andere betrokken partijen en de positie van de gemeente; 
● de berekening en inning van de eigen bijdrage; 
● de toekenningsbeschikking. 

 
Tijdens deze cursus oefen je met de praktische toepassing van de theorie aan de hand van diverse 
voorbeelden van ‘Aanvragen leerlingenvervoer’. 
  

 



 
Je krijgt praktische kennis aangereikt over en inzicht in de relevante wet- en regelgeving, relevante 
procedures en de organisatie van het leerlingenvervoer. Daarnaast leer je ‘Aanvragen 
leerlingenvervoer’ te beoordelen en af te handelen. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursusdag hebt bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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