
OCenW-Regelingen

Leerlingenvervoer praktijkonderwijs en
leerwegondersteunend onderwijs

Regeling leerlingenvervoer
voortgezet onderwijs.

Bestemd voor:
c scholen voor mavo en vbo met een afdeling leerweg-

ondersteunend onderwijs en/of praktijkonderwijs;

c scholengemeenschappen waarin deze schoolsoorten

zijn opgenomen;

c scholen voor praktijkonderwijs;

c scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk.

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 31 mei 1999

Kenmerk: VO/FB-199922686

Datum inwerkingtreding: zie artikel 4

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel XXII, eerste lid, van de

Wet van25mei 1998 (Stb. 337), juncto artikel 127 van de

WVO

Relatie tot eerdere mededelingen: vervolg op

OCenW-Regeling VO/BOB-1999/13867 van 19 april 1999

(Gele katern1999, 12/13)

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/VO,tel. 079-3232.444

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Wet van25mei

1998, Stb. 337, juncto artikel 127 van de Wet het voortge-

zet onderwijs,

Besluit:

 Artikel 1.

Leerlingenvervoer leerwegondersteunend onderwijs

Ten aanzien van een leerling die leerwegondersteunend

onderwijs volgt en die met toepassing van artikel127 van

de Wet op het voortgezet onderwijs in het voorgaande

schooljaar een vergoeding ontving voor kosten van ver-

voer, blijft dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 2.

Leerlingenvervoer praktijkonderwijs

Ten aanzien van een leerling die praktijkonderwijs volgt

aan een school of afdeling voor praktijkonderwijs, is arti-

kel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs van over-

eenkomstige toepassing.

 Artikel 3.

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 Artikel 4.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde

dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen

waarin deze regeling is geplaatst. Zij vervalt op het tijd-

stip waarop de wijziging van de Wet op het voortgezet

onderwijs met betrekking tot het leerlingenvervoer voor

het praktijkonderwijs in werking treedt.

 Artikel 5.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leerlingen-

vervoer voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Algemeen

Deze regeling betreft het leerlingenvervoer in relatie tot

de omzetting van het speciaal voortgezet onderwijs aan

leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (svo-

lom) en aan moeilijk lerende kinderen (svo-mlk), zoals

vastgelegd in de Wet van25mei 1998, Stb 337 (de wet).

De regeling is gebaseerd op artikel XXII, eerste lid, van de

wet.
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Het svo-lom wordt in de periode van1 augustus 1999 tot

en met 1 augustus 2002 op grond van de wet omgezet in

leerwegondersteunend onderwijs, een orgaan als bedoeld

in artikel VI van de wet, of in praktijkonderwijs. Het svo-

mlk wordt in dezelfde periode omgezet in praktijk-

onderwijs. Tot aan het moment van omzetting zijn op het

svo-lom en svo-mlk de bepalingen van deel II van de Wet

op het voortgezet onderwijs (WVO), van toepassing. Vanaf

het moment van omzetting is deel I van de WVO van toe-

passing.

De WVO, deel II, bevat voor de leerlingen die zijn inge-

schreven bij een school of afdeling voor svo-lom of svo-

mlk in artikel 127 de grondslag voor de eventuele toeken-

ning van een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de

vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek. De

WVO, deel I, bevat een dergelijke voorziening niet.

In de brief van27 januari 1999, die op 11maart 1999 is

besproken in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen van de Tweede Kamer, is de inzet aan-

gegeven ten aanzien van de regeling van het leerlingen-

vervoer in het kader van de wet. Deze regeling bevat ter

uitvoering daarvan overgangsrecht voor de leerlingen van

het svo-lom, alsmede een voorziening voor de leerlingen

van het praktijkonderwijs.

Artikel 1. Leerlingenvervoer leerweg-
ondersteunend onderwijs

Na omzetting van het svo-lom in leerwegondersteunend

onderwijs of orthopedagogisch en -didactisch centrum is

de regeling leerlingenvervoer alleen nog op die leerlingen

van toepassing die in het schooljaar voorafgaande aan de

omzetting feitelijk een vervoersvergoeding van een

gemeente hebben ontvangen op grond van de regeling

leerlingenvervoer. De regeling leerlingenvervoer blijft

van toepassing zolang de betrokken leerlingen leerweg-

ondersteunend onderwijs volgen.

Artikel 2. Leerlingenvervoer praktijk-
onderwijs

Op grond van deze ministeriële regeling is met ingang

van 1 augustus 1999 de regeling leerlingenvervoer van

toepassing op de leerlingen die praktijkonderwijs volgen

en zijn ingeschreven bij een school voor praktijk-

onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs waar-

aan een afdeling praktijkonderwijs is verbonden. Leerlin-

gen die door de RVC zijn geïndiceerd voor

praktijkonderwijs, maar niet zijn ingeschreven bij een

school voor praktijkonderwijs of een school voor voortge-

zet onderwijs met een afdeling praktijkonderwijs komen

op grond van deze ministeriële regeling niet in aanmer-

king voor leerlingenvervoer.

Artikel 4. Inwerkingtreding en
werkingsduur

Deze tijdelijke regeling wordt opgevolgd door desbetref-

fende wijzigingen van de WVO en de Wet tegemoetko-

ming studiekosten (WTS). Deze wijzigingen zullen op zijn

vroegst hun beslag kunnen krijgen per1 augustus 2000.

In deze ministeriële regeling zijn niet alle op het vlak van

het leerlingenvervoer te nemen maatregelen uitgewerkt.

Een compleet overzicht van de te nemen maatregelen is

onder meer bekendgemaakt via Uitleg, in de

voorlichtingspublicatie, VO/FB-1999/16971 van 20 april

1999 (Gele katern1999, 12/13).

Wat betreft de werkingsduur van de regeling wordt het

volgende toegelicht. De regeling vervalt zodra de regeling

van het leerlingenvervoer voor het praktijkonderwijs in

de WVO is opgenomen. In de wijzigingswet zal een

overgangsregeling worden opgenomen voor de categorie

leerlingen, bedoeld in artikel1, van deze regeling.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund
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