
Leerlingenvervoer 
 
1. Bijzondere vormen van geregeld vervoer van leerlingen of mindervaliden: algemene bepalingen 
Zie punt 2.2 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13979 

a. Uw school /instelling doet beroep op een externe vervoerder: 
Aan boord van het voertuig dient zich de overeenkomst voor het exploiteren van bijzondere vormen van 
geregeld vervoer te bevinden. Kan de vervoerder geen overeenkomst afsluiten, dan moet er zich een 
vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer aan boord bevinden, getekend door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit. 
b. Uw school/instelling maakt gebruik van eigen voertuigen en eigen personeel: 
In dit geval moet zich het attest “vervoer over de weg voor eigen rekening” aan boord van het voertuig 
bevinden. Dit attest wordt afgegeven door het Departement Mobiliteit, afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
Verdere info via http://www.mobielvlaanderen.be/personenvervoer/index.php?a=30 

 
2. Tarieven 
Ingevolge de bepalingen inzake machtigingen, dient iedere leerling die gebruik maakt van het leerlingenvervoer 
hiervoor een bijdrage te betalen die overeenstemt met de tarieven van De Lijn. Om in aanmerking te komen voor 
de kortingen op de tarieven van De Lijn moeten de leerlingen de dichtstbijzijnde school van het net van de vrije 
keuze bezoeken. De school rekent de vervoerde leerling steeds het goedkoopste V.V.M-tarief aan, rekening 
houdend met zijn persoonlijke gebruiksfrequentie. 
Zie: http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/index.htm 
 
3. Verkeer en veiligheid 
De kinderen stappen op enige afstand van de schoolpoort uit,  op dezelfde stoep als die waarlangs zich de ingang 
van de school bevindt. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan steken de kinderen over op het zebrapad 
voor en bij de ingang. De halteplaats van de schoolbus mag zich niet vlak voor de schoolingang bevinden. Ook de 
haltes onderweg dienen zo gekozen te worden dat de kinderen veilig kunnen op- en afstappen. Het roken in een 
schoolbus is verboden. 
 
4. Leerlingenvervoer en vrije keuze 

a. Vrije keuze 
Op basis van de grondwet, heeft iedere ouder het recht om vrij een school te kiezen voor zijn kinderen. In 
de regelgeving is evenwel ook sprake van “vrije-keuzeschool”. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid 
het recht op schoolkeuze binnen een redelijke afstand in een aantal gevallen garandeert. 
Leerlingen die binnen een redelijke afstand geen “vrije-keuzeschool” vinden, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de overheid in hun vervoerskosten. Deze leerlingen noemt 
men rechthebbende leerlingen. 
b. Gewoon basisonderwijs 
De redelijke afstand binnen het gewoon basisonderwijs bedraagt 4 kilometer. Leerlingen die binnen deze 
afstand geen officiële school of geen vrije school vinden, zijn rechthebbende leerlingen.  Het 
Gemeenschapsonderwijs organiseert voor de rechthebbende leerlingen zelf gratis leerlingenvervoer en 
garandeert op die wijze de vrije keuze. De overheid komt ook tussen in de vervoerskosten van 
rechthebbende leerlingen naar vrije scholen. In de zones binnen het zonaal leerlingenvervoer organiseert 
De Lijn gratis vervoer voor de rechthebbende leerlingen. 
c. Buitengewoon onderwijs 
Binnen het buitengewoon onderwijs bestaat er geen “redelijke afstand”. Alle leerlingen die de 
dichtstbijzijnde school van hun keuze bezoeken, zijn rechthebbende leerlingen. Het vervoer is voor 
rechthebbende leerlingen gratis. De overheid komt tussen in de reiskosten van leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs van hun woon-, verblijfplaats of vaste opstapplaats naar de dichtstbijzijnde vrije-
keuzeschool of vestigingsplaats. Hierbij wordt rekening gehouden met een voor de leerling geschikt 
onderwijs, d.w.z.: 
- het type in het buitengewoon basisonderwijs; 
- de aanwezigheid van autiwerking binnen het type en /of opleidingsvorm; 
- indien nodig, de aanwezigheid van een (semi-)internaat 
Leerlingen met een handicap die ingeschreven zijn in het gewoon onderwijs vallen binnen de 
toepassingssfeer van de reglementering leerlingenvervoer voor het gewoon onderwijs. 
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Indien ouders kiezen voor een semi-internaat wordt de leerling rechthebbend wanneer hij de 
dichtstbijzijnde school met semi-internaat bezoekt. Indien ouders kiezen voor een internaat wordt de 
leerling rechthebbend wanneer hij de dichtstbijzijnde school met internaat bezoekt. 
Het recht op inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs zegt op zich niets over het recht op 
leerlingenvervoer. Het recht op leerlingenvervoer naar een bepaalde school is niet automatisch gelinkt 
aan een inschrijving op deze school. Voor meer informatie m.b.t. het inschrijvingsrecht en de 
aanmeldingsprocedure, raadpleeg  
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368  
Ouders die kiezen voor inclusie kunnen in een aantal gevallen aanspraak maken op een tussenkomst in de 
verplaatsingskosten bij het woon-schoolvervoer vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap - VAPH. Hiervoor wendt men zich tot de provinciale afdeling. 
d. Leerlingenvervoer in het Gemeenschapsonderwijs (gewoon onderwijs, buiten de zones) 
Het Gemeenschapsonderwijs organiseert zelf leerlingenvervoer (gewoon onderwijs, buiten de zones). 
Rechthebbende leerlingen uit het basisonderwijs worden gratis vervoerd. Het Gemeenschapsonderwijs 
kan een deel of het geheel van het remgeld, opgelegd aan de rechthebbende leerlingen, ten laste nemen 
voor zover hiervoor sociale redenen aanwezig zijn. 
e. Leerlingenvervoer in het gesubsidieerd basisonderwijs (gewoon onderwijs, buiten de zones) 
Voor de scholen buiten het zonaal leerlingenvervoer geldt volgende regeling: leerlingen van het gewoon 
basisonderwijs die binnen de 4 km van hun woonplaats geen officieel gesubsidieerde of vrij 
gesubsidieerde school vinden die de vrije keuze verzekert, hebben recht op een tussenkomst in de 
vervoerskosten.  

 
5. Zonaal leerlingenvervoer 
Een overzicht van de gemeenten opgenomen in het zonaal leerlingenvervoer voor wat betreft het gewoon 
onderwijs vindt u hier: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/bestand.ashx?nr=3255 .  De Lijn organiseert 
geen busvervoer voor ritten in het gewoon basisonderwijs met minder dan 5 rechthebbende leerlingen.  

a. Collectief vervoer 
Voor het collectief vervoer wordt de vaste opstapplaats in aanmerking genomen voor het bepalen van de 
afstand tot de school/vestigingsplaats of het internaat. Een aanvraag voor collectief vervoer sluit in 
principe een aanvraag voor individueel vervoer uit. De Lijn is verantwoordelijk voor de organisatie van het 
collectief vervoer, namelijk het vastleggen van de reisroutes; het vaststellen van de behoeften; het in 
eigen beheer of via uitbesteding uitvoeren van de busdiensten.  
Niet-rechthebbende leerlingen in het gewoon onderwijs kunnen enkel gebruik maken van het zonaal 
leerlingenvervoer als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- het schriftelijk akkoord van de directie van de dichtst bijgelegen school 
- het betalen van een bijdrage in de kostprijs 
- als er voldoende plaats is op de bus en er geen omwegen moeten worden gereden 
Deze niet-rechthebbende leerlingen zijn de zogenaamde 'faciliteitsleerlingen', met name de leerlingen die 
binnen een straal van 4 km van de dichtstbijzijnde school van het net van de vrije keuze wonen. 
Het recht op leerlingenvervoer wordt bepaald vooraleer de leerling op de bus stapt. 
De aanvragen voor recht op collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs gebeuren via een 
webapplicatie. Zie https://eid.rechtopleerlingenvervoer.be/app/  
De vervoerder stuurt ten laatste tegen de 6e van de maand volgend op de vervoermaand de factuur naar 
de provinciale entiteiten van De Lijn, dienst leerlingenvervoer.  De beherende school stuurt voor de 15e 
van de maand volgend op de vervoermaand het originele rittenblad (ondertekend door de directie voor 
akkoord) en de originele aanwezigheidslijst op naar de provinciale entiteiten van De Lijn, dienst 
leerlingenvervoer. De aanwezigheidslijst moet vooraf worden opgemaakt door de school, dit in volgorde 
van het opstappen van de leerlingen. De leerlingen die gedurende de hele maand niet werden vervoerd, 
worden geschrapt op de betrokken aanwezigheidslijst. 
Alle leerlingen die minstens 1 maal gedurende het trimester meegereden hebben, moeten op de 
leerlingenlijst worden vermeld, in volgorde van opstappen tijdens de ochtendrit. De directie van de 
school kruist aan of leerlingen al dan niet rechthebbend zijn. 
Leerlingenlijst voorblad  moet door de beherende school trimestrieel volledig worden ingevuld. 
De beherende scholen ontvangen per trimester een kostennota van De Lijn. De school vereffent dit 
bedrag binnen de 30 dagen na datum van ontvangst van deze op de ontvangstenrekening van de 
provinciale entiteit van De Lijn waaronder de school ressorteert. 
b. Individueel vervoer 
Onder individueel vervoer wordt verstaan: 
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- de wijze van verplaatsingen van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in voertuigen met minder 
dan zeven plaatsen, de zitplaats van de chauffeur niet inbegrepen 
- de wijze van individuele verplaatsingen van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs met een 
openbaar vervoermiddel (NMBS - De Lijn - MIVB - ...) 
- de wijze van individuele verplaatsingen van rechthebbende leerlingen uit het gesubsidieerd 
basisonderwijs. 
Voor het individueel vervoer wordt de woonplaats of de verblijfplaats in aanmerking genomen voor het 
bepalen van de afstand tot de school/vestigingsplaats of het (semi-)internaat. 
Een aanvraag voor individueel vervoer sluit in principe een aanvraag voor collectief vervoer uit.  Een 
combinatie van beide rechten is enkel toegestaan binnen één traject: een leerling kan het eerste stuk van 
het traject gebruik maken van zijn recht op individueel vervoer en vervolgens het traject voortzetten door 
gebruik te maken van het recht op collectief vervoer. 
Voor het individueel vervoer geldt de verblijfplaats van de leerling als basis voor het berekenen van het 
recht op leerlingenvervoer. 

 
6. Begeleiding 
Binnen het zonaal leerlingenvervoer is busbegeleiding verplicht. De busbegeleider helpt de kinderen bij het in- en 
uitstappen en zorgt voor orde en tucht tijdens het vervoer. De beherende school bepaalt de concrete taken en 
verantwoordelijkheden van de busbegeleider. De school deelt eveneens aan de busbegeleider mee welke 
afspraken er met de ouders werden gemaakt. 
De beherende school werft de busbegeleider aan overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten. De 
decreten rechtspositieregeling (onderwijspersoneel) zijn niet van toepassing op de busbegeleiders. 
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de begeleider: 
- beschikken over een getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
- lichamelijk geschikt zijn voor de taak 
- zich in zulke gezondheidstoestand bevinden dat hij/zij de gezondheid van de kinderen niet in gevaar brengt 
- tenminste 18 jaar zijn 

a. Berekening van de subsidie van de school + procedure 
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13979#2-4-2-1  
b. Arbeidsovereenkomst 
In de arbeidsovereenkomst moeten minstens de volgende elementen opgenomen worden: 
- het hoofdtraject waarop de busbegeleider ingezet zal worden 
- de totale wekelijkse arbeidsduur (uitgedrukt in minuten) 
- de datum waarop de busbegeleider in dienst trad  
- de datum waarop de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigd  wordt 
- uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat de busbegeleider doorbetaald zal worden tijdens de korte 
schoolvakanties  
- of de busbegeleider al dan niet onderworpen is aan het RSZ-regime 
- het recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage, indien het RSZ-regime van toepassing is 
- het bruto-uurloon van de busbegeleider (10,82 euro per uur per 1/09/2010) 
c. Rechten van de busbegeleider 
De subsidieregeling van de scholen die busbegeleiding organiseren, werd tegelijk gekoppeld aan de 
uitwerking van een statuut voor de busbegeleiders, dat rust op drie pijlers: arbeidscontracten met een 
duur van minimaal 10 maanden, recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie en een gemiddeld 
minimum bruto-uurloon. 
d. Vorming van busbegeleiders 
In het zonaal leerlingenvervoer is er jaarlijks een budget voorzien voor de vorming van busbegeleiders. 
De vorming wordt provinciaal georganiseerd, door daarvoor geselecteerde hogescholen. 
e. Arbeidsongevallen 
Contractuele personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs vallen onder toepassing van de 
arbeidsongevallenwetgeving van de openbare sector. Voor contractuele personeelsleden uit het 
gesubsidieerd onderwijs moeten de scholen een privé -arbeidsongevallenverzekering afsluiten. 
 

Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13979  
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