
 Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen een aansluitingsvergoeding 
aanvragen indien de afstand tot de halte meer dan 4 km bedraagt. Er kan van de 
regels worden afgeweken, en wel door de planningsmedewerker schoolvervoer 
van de gemeente in samenspraak met de schooldirecteur, bij wie tevens de 
bevoegdheid rust in dit type zaken. Tegen besluiten kan beroep worden 
aangetekend bij förvaltningsrätten [Zweedse rechterlijke instantie voor 
bestuurszaken]. 

 

Beleid inzake schoolvervoer 
 

Voor de geneente Tingsryd

 
 
 
 
 
 

 • Wachttijden 
Ten aanzien van de aankomst van de leerling vóór aanvang van de 
school dan wel het vertrek van de leerling na schooltijd geldt een 
maximale tijd van 30 minuten. 

 
 
 

 
  

  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als u meer informatie wilt, kunt u altijd bellen met 

 
Yvonne Martinsson 
Planningsmedewerkster schoolvervoer 
Tel. 0477-444 06 

                                         barn.utbildning@tingsryd.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vastgesteld door Barn- och utbildningsnämnden [commissie jeugd en 
onderwijs] 23-09-2009 
 
 
 
• Lagtext 
 
 
 

 

mailto:Barn.utbildning@tingsryd.se


•  Wetstekst 
Skollagen [Zweedse onderwijswet], hoofdstuk 4, art. 7 
De woongemeente is verplicht ervoor zorg te dragen dat de leerlingen van 
de basisschool gratis vervoer van en naar school krijgen indien dit 
noodzakelijk is met het oog op de lengte van de route, de verkeers-
omstandigheden, een handicap van een leerling dan wel een andere 
bijzondere omstandigheid. De verplichting voor de woongemeente geldt 
niet als het gaat om leerlingen die ervoor kiezen om naar een andere 
basisschool te gaan dan de school waar zij anders door de gemeente 
zouden zijn geplaatst.                          

 
• Verantwoordelijkheden 

De ouders zijn verantwoordelijk voor de leerlingen tot zij 's ochtends zijn 
ingestapt in de schoolbus en nadat zij 's middags zijn uitgestapt uit de 
schoolbus. 
 
De provinciale vervoersmaatschappij is, in de persoon van de bus-
chauffeur, verantwoordelijk voor de leerlingen zolang zij in de bus 
van/naar school zitten. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen [de dienst jeugd en onderwijs] draagt, 
via de scholen, gedurende de schooldag de verantwoordelijkheid voor de 
leerlingen.  

 
• Regels inzake verkeersveiligheid 

− All pupils between preschool age and grade six are required to board 
Het in- en uitstappen voor alle leerlingen van op förskola-niveau 
[vergelijkbaar met de Nederlandse groepen 1 en 2] tot en met het 6e 
jaar van de grundskola [vergelijkbaar met de Nederlandse groepen 3-8] 
vinden plaats aan de juiste zijde van de weg (als alternatief kan de 
chauffeur samen met de leerling de weg oversteken) op rijkswegen en 
bepaalde provinciale wegen waar de snelheid minimaal 70 km bedraagt 
en waarbij er geen andere, alternatieve verkeersveiligheidsmaatregelen 
zijn genomen, zoals een voetgangerstunnel, een en ander conform de 
lijst/kaart. Voor oudere leerlingen dient het te voet af te leggen traject 
op deze wegen tot het minimum te worden beperkt. 

 
− Gebruik van de gordel  

In alle voertuigen binnen het kader van het aanbestede abonnements-
vervoer dienen op alle zitplaatsen gordels aanwezig te zijn. 

 

− Binnen het kader van het aanbestede abonnementsvervoer dient voor 
alle leerlingen een zitplaats te zijn gewaarborgd. 

 
 
 

− Alcoholslot 
Besluit van de gemeenteraad, 27-08-2009, art. 86 inzake het alcoholslot 
als eis bij de volgende aanbesteding. 

 
− Ieder schooljaar, en op regelmatige basis, dienen voor de betreffende 

leerlingen de gedrags- en veiligheidsregels te worden doorgenomen en 
dient een ontruimingsoefening te worden gehouden. 

 
• Eisen met betrekking tot chauffeur 

- Mondelinge beheersing van de Zweedse taal 
 - Leeftijd (maximaal 70 jaar) 

 - Verklaring van goed gedrag 
 
• Gedragsregels 

Het in- en uitstappen dienen rustig te gebeuren. De leerlingen dienen rustig te 
zitten tijdens het rijden en totdat de bus bij de uitstaphalte tot stilstand is 
gekomen. De veiligheidsgordel dient te worden gedragen. De chauffeur dient 
de leerlingen dringend te verzoeken de gordels om te doen. 
 
De opdracht van de chauffeur dient te worden opgevolgd en de chauffeur 
dient overtredingen/pesterijen enz. te melden bij de rector dan wel bij 
barn- och utbildningsförvaltningen. Indien een leerling zich misdraagt, 
kan deze het recht op regulier schoolvervoer worden ontzegd. 
 
Van hen die schade veroorzaken aan schoolbussen kan vergoeding worden 
gevorderd   

 
• Meereizan van vrienden na schooltijd 

Conform art. 109 van commissiebesluit BUN van 15-09-2005 is het 
meereizen van vrienden na schooltijd op abonnementsbuslijnen mogelijk 
zonder kosten voor de leerling. Voor overige abonnementsschoolbussen 
geldt dat meereizen mogelijk is voor zover er plaats is en dit gebeurt in 
samenspraak met de chauffeur. 

 
• Regels inzake afatanden 

 
Leeftidsgroep Afstand woning–

school (km) 
Afstand woning–
halte (km) 

Förskola-niveau tot en met het 3e jaar van 
grundskolan [Nederland: groepen 1–5] 

2 1 

4e–6e jaar van grundskolan [Nederland: 
groepen 6–8] 

3 2 

7e–9e jaar van grundskolan [Nederland: eerste 
3 jaar voortgezet onderwijs] 

4 3 

Wasa , middelbare school 4 4 
 
 


