VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS
VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN
DIERENWELZIJN

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Beleidsevaluatie pilootproject leerlingenvervoer:
beleidsaanbevelingen expertenpanel
Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs'. In deze nota wordt een nieuwe werkwijze voor de organisatie van het
leerlingenvervoer voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs beschreven. Het regelgevende
kader van het huidig vervoerssysteem is verouderd en heeft door de jaren heen aan coherentie
verloren door de toevoeging van allerlei uitzonderingsmaatregelen. Een nieuw, eenduidig en
transparant concept leerlingenvervoer dringt zich op.
Het nieuw concept leerlingenvervoer, zoals beschreven in de conceptnota, wordt niet meteen
Vlaanderenbreed uitgerold. We werken immers met zeer kwetsbare leerlingen in het buitengewoon
onderwijs, waarvoor een duidelijk uitgewerkt en onderbouwd concept leerlingenvervoer cruciaal is.
Er werd een pilootproject gestart in de regio’s Leuven-Heverlee en Roeselare-Izegem-IngelmunsterHooglede. Dit pilootproject had als doel in te schatten wat de implicaties zijn op beperkte schaal
van het gebruik van het nieuw concept leerlingenvervoer.
Op 10 november 2016 keurde de Vlaamse Regering een Besluit betreffende de organisatie van het
tijdelijk project “Leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs” goed, dat dit pilootproject haar
rechtsgrond geeft. Bij deze delen wij mee, conform van artikel 11, paragraaf 1 van het genoemde
besluit, dat er een evaluatie gebeurde van het pilootproject in pilootgebieden Leuven-Heverlee en
Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Hooglede door een expertenpanel. Deze evaluatie betreft de periode
september 2017 – juni 2019. De evaluatie gebeurde in functie van beleidsleren voor een mogelijke
structurele, Vlaanderenbrede implementatie.
Het geheel van de evaluatieresultaten maakt, conform artikel 11 van het genoemde besluit, het
voorwerp uit van een rapport, opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van het expertenpanel.
Dit rapport werd aan beide Ministers overgemaakt en werd door hen beiden vrijgegeven eind mei.
Op basis van dit rapport en andere bronnen, waaronder het VLOR-advies op de conceptnota, stelde
het expertenpanel een adviesnota op. Deze gaat in de bijlage van deze mededeling. In deze
adviesnota zijn de beleidsaanbevelingen van het expertenpanel terug te vinden. De Ministers
vroegen aan hun administraties om de beleidsaanbevelingen te vertalen naar de praktijk en het
gepaste gevolg te geven.
Deze mededeling zal ook overgemaakt worden aan het Vlaams Parlement.
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De viceminister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde Crevits

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben Weyts
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