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Betreft: Wat is passend onderwijs? De uitvoering van de regeling scholierenkorting voor de trein in 
Sudwest Fryslan. 

 

Geacht college,gemeenteraad, 

De WMO Adviesraad Sudwest Fryslân maakt zich zorgen over de voortgang in het dossier 
scholierenkorting voor de trein in Sudwest Fryslân. De tijdelijke regeling, door de gemeente in 2017 
ingevoerd, wordt sinds 2018 gefinancierd door de provincie. 

Op 9 oktober 2019 hebben we u een brief met bijbehorende notitie gestuurd waarin we verzochten 
met ons in gesprek te gaan. Na een overleg van twee leden met een ambtenaar hebben wij niets 
meer van u gehoord. In dit gesprek werd de urgentie van de zaak gedeeld en, om problemen in de 
zomer van 2020 voor te zijn, werd agendering voor overleg met de provincie in het eerste kwartaal 
van 2020  wenselijk geacht. We zijn intussen vier maanden verder. 

In juli 2019 kregen we berichten van ouders die een afwijzing ontvingen na hun aanvraag voor 
scholierenkorting voor het nieuwe schooljaar, terwijl hun kind(eren) die korting al een of twee jaar 
gekregen had(den). De motivatie voor de afwijzing was steeds dat de leerling de eerste 3 jaar Vmbo, 
Havo en Vwo op het CGS Bogerman in Koudum had kunnen volgen. Vanaf het 4de schooljaar zou men 
weer een aanvraag voor korting kunnen indienen wanneer men het Vmbo, de Havo of het Vwo 
afmaakt in Sneek. Ouders trokken aan de bel en de WMO adviesraad zocht contact met de 
gemeente. Al snel bleek dat er een evaluatie met de provincie had plaatsgevonden waarbij de 
provincie de gemeente erop wees dat de regeling voortaan strikter moest worden uitgevoerd. 

Omdat bij enkele aanvragen wel positief beslist was terwijl overeenkomstige aanvragen waren 
afgewezen, is de situatie voor dit schooljaar gelijk getrokken en kregen de ouders alsnog de korting. 
Wel werd in de toekenningsbrief vermeld dat de regeling met ingang van volgend schooljaar strikt zal 
worden toegepast. “Als de leerling niet naar de dichtstbijzijnde onderwijssoort (Vmbo, Havo, Vwo) 
gaat, dan komt die leerling niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wat de reden of 
bewuste keuze voor die school ook maar is.”  

Wij concluderen dat de keuzevrijheid van onderwijs hier in het geding komt; in elk geval kan er 
sprake zijn van beïnvloeding door de toepassing van deze regeling. Bovendien is na twee jaar 



ervaring met de kortingsregeling steeds duidelijker geworden dat de locatie van Bogerman in 
Koudum niet de brede school voor voortgezet onderwijs is waar in de regeling vanuit wordt gegaan. 

Wij zetten ons als WMO Adviesraad in voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
voorzieningen, zoals scholen, in onze gemeente. Scholieren uit het gebied IJsselmeerkust die na de 
basisschool direct naar de Havo of het Vwo in Sneek willen, kunnen vanwege hoge reiskosten min of 
meer gedwongen worden om eerst in Koudum naar school te gaan. En die reiskosten liegen er niet 
om: Een jaartrajectkaart Stavoren-Sneek kost voor een kind vanaf 12 jaar op dit moment €1925 per 
jaar (met korting € 1070); Koudum-Sneek € 1683 (met korting € 1070), Hindeloopen-Sneek € 1402 
(met korting € 981) en Workum-Sneek € 1160 (met korting: € 812).  

Conclusie  

Voor kinderen die op de trein zijn aangewezen wanneer zij naar het voortgezet onderwijs in Sneek 
gaan, moet een kortingsregeling beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ouders en kinderen vrijheid van 
keuze hebben bij het vinden van passend onderwijs. Ook moeten kinderen hun middelbare 
schoolopleiding niet in twee fases, in verschillende plaatsen, hoeven te volgen om voor korting in 
aanmerking te komen. Uit onderzoek en ervaring is immers gebleken dat een knip in het voortgezet 
onderwijs onwenselijk is. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de leerlingen bij Bogerman Koudum 
geen Havo- of Vwo onderwijs volgt, maar Vmbo/Vakonderwijs en uitstroomt naar het Mbo. Daar is 
ook Bogerman zelf duidelijk over: 

“Het merendeel van de leerlingen, rond 90%, stroomt uit naar het Mbo. Een aanzienlijk deel van deze 
leerlingen, ca. 80%, stroomt in op het Mbo op niveau 4. De overige leerlingen stromen na het behalen 
van het Vmbo TL diploma door naar 4 havo” (cijfers schooljaar 2016-2017)“. Zie: 
https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/998/csg-Bogerman-Koudum/categorie/Resultaten 

Wij dringen aan op een gesprek met u korte termijn. 

Namens het bestuur van de adviesraad WMO en Jeugd, 

Winkie Zeldenrust, Wietse de Haan, Andries Ekhart, Loek Hogenhout, Gerlof Otter 

 


