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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Vergoeding leerlingenvervoer naar 
een Islamitische basisschool 

3347880  11 januari 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

De vragen die u heeft gesteld, kunnen wij als volgt beantwoorden:  
 

1. Wat is de reden dat de reiskosten van Hengelose ouders die hun kinderen islamitisch 
onderwijs laten volgen in Enschede vergoed worden? 

In artikel 4 lid 5a van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staat de wettelijke plicht van de 
gemeente met betrekking tot een vergoeding van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke basisschool. In artikel 4 lid 3 van de WPO staat dat de regeling de op godsdienst of 
levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school eerbiedigt. Op grond van 

artikel 4 lid 7 en lid 8 van de WPO kan de gemeentelijke regeling bepalen dat er geen vergoeding 
geldt op grond van een afstand van maximaal zes kilometer. Deze afstand is in de Verordening 

bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hengelo als criterium overgenomen. Zijn de leerlingen 
meer dan 6 kilometer van de school woonachtig, dan kunnen de ouders dus voor een bekostiging 

leerlingenvervoer in aanmerking komen, minus een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.  
 

2. Is het college het met de PVV eens, dat het voor de integratie en leren lezen en 
spreken van de Nederlandse taal het beter is, om deze kinderen te mengen in het 

reguliere (basis)onderwijs? 
In artikel 4 lid 3 van de Wet op primair onderwijs staat dat de regeling de godsdienst of 

levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school eerbiedigt. De eerbiediging 
van de godsdienst is daarmee bepalend voor de vergoeding en niet de mening van het college. 

 
3. Krijgen alle kinderen die op basis van hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing 

naar een school gaan die verder dan 6 kilometer van hun huis ligt, een reisvergoeding? 
Artikel 4 van de Wet op primair onderwijs geldt voor alle basisscholen. Voor zover de leerlingen 

meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool woonachtig zijn, kunnen de  
ouders voor een bekostiging leerlingenvervoer in aanmerking komen, minus een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
 

4. Komen kinderen uit Hengelo Beckum en Oele ook in aanmerking voor een 
reisvergoeding als 

zij bijvoorbeeld naar een gereformeerde school in Enschede zouden gaan, dus voor alle 
geloofsovertuigingen of gaat het alleen om kinderen die islamitisch onderwijs volgen? 

In Hengelo bevindt zich een gereformeerde school, de Reflector. In dat geval zou bepalend zijn of 
de afstand tussen de woning van de leerling en basisschool de Reflector meer dan 6 km is. Daar 

gelden inderdaad dezelfde voorwaarden voor, als voor leerlingen die islamitisch onderwijs volgen.  
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

5. Is er ook een regeling/ reisvergoeding beschikbaar voor kinderen die naar speciaal 
onderwijs of dagopvang gaan? Zo nee, waarom niet? 

In artikel 4, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra staat de wettelijke plicht van de 
gemeente met betrekking tot de bekostiging van het vervoerskosten naar speciaal onderwijs. De 

voorwaarden voor een bekostiging leerlingenvervoer naar een school voor speciaal onderwijs zijn 
nader uitgewerkt in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hengelo 2021 en 

Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer. 
 

6. Is er ook een regeling/ reisvergoeding beschikbaar voor kinderen die naar dagopvang 
gaan? Zo nee, waarom niet? 

Indien er sprake is van geïndiceerde dagbesteding, is er afhankelijk van de situatie en de handicap 
van het kind een indicatie voor vervoer mogelijk op grond van de Jeugdwet of de Wet op 

Langdurige Zorg.   
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


