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Leerlingenvervoer voor praktijkles op verplaatsing - Modaliteiten
Recentelijk vernam ik een opmerkelijk voorval in de school Don Bosco in Haacht. Daar
werd onlangs een nieuwe opleiding tot vrachtwagenchauffeur ingericht. De theoretische
lessen gaan er door op de schoolcampus in Haacht, het praktijkgedeelte vindt plaats in
Peutie, waar de leerlingen met de vrachtwagen leren rijden op het legerdomein.
Tot op heden verzorgde de school het vervoer van de leerlingen van de schoolcampus naar
het legerdomein, maar begin oktober besloot de school dat vanaf maandag 11 oktober de
leerlingen op eigen kracht naar Peutie moeten en dus zelf moeten instaan voor hun
vervoer. Via de kortste weg is dat een afstand van ca. 15 kilometer en met het openbaar
vervoer doet men daar (aangezien er amper rechtstreekse verbindingen zijn) al snel een
uur over. Meerdere ouders zijn niet te spreken over de plotse meerkosten en vinden deze
regeling tevens onverantwoord voor de veiligheid van hun kinderen. Ze vragen zich vooral
af of een school een dergelijke verplaatsing van minderjarige leerlingen op eigen kracht
kan eisen.
Ik zie in de omzendbrief ter zake[1] dat er voor stages in het secundair onderwijs regels
zijn wat betreft onkosten: “Onkosten die voortvloeien uit de stage (in de meeste gevallen
zal het om verplaatsingskosten gaan) mogen daarentegen wel worden vergoed. Indien de
leerling-stagiair deze kosten echter zelf moet dragen, dan dient dit - zoals eerder vermeld
- in de leerlingenstageovereenkomst te worden bepaald; de school zal er alsdan over
waken, onder meer door de keuze van de stageplaats, dat deze kosten beheersbaar blijven.
Alle onkosten die het gevolg zijn van stagebegeleiding, vallen ten laste van het
schoolbestuur.
Hierbij
wordt
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telecomen
briefwisselingskosten en anderzijds aan vervoerskosten.”
Wat betreft de gevolgen bij een ongeval onderweg naar de stageplek, staat er het
volgende: “De kosten van een lichamelijk letsel van de leerling-stagiair op de stageplaats
of
op
weg
naar
of
van
de
stageplaats
worden
vergoed
door
de
arbeidsongevallenverzekering."
Leerlingen moeten in het kader van een stage ook effectief zelf op hun stageplek geraken,
zij zijn verantwoordelijk voor hun verplaatsing. In de praktijk worden daar natuurlijk altijd
goede en haalbare afspraken over gemaakt tussen school, leerling en stageplek.
Evenwel, de kwestie zoals die aan mij werd voorgelegd, is geen stage, maar lijkt me een
“Praktijkles op verplaatsing” (zie opnieuw diezelfde omzendbrief) en daar vind ik in de
omzendbrief eigenlijk amper uitleg over de vervoersverplichtingen en dito kosten.

Vandaar enkele vragen voor verduidelijking.
1.

Kan een school gedurende het schooljaar zomaar een dergelijke wijziging doorvoeren?

2.

Kan een school (minderjarige) leerlingen verplichten om zich op eigen kracht te
begeven naar een andere locatie in het kader van een praktijkles op verplaatsing?

3.

Welke regels gelden er voor de (vervoers)onkosten die gemaakt worden in het kader
van een praktijkles op verplaatsing?

4.

Welke regels gelden er wat betreft veiligheid en verzekering bij ongevallen bij
dergelijke verplaatsingen in het kader van een praktijkles op verplaatsing? Ik
veronderstel dat dit valt onder de gebruikelijke regeling ter zake van kinderen die
onderweg zijn naar school en dat ze dus wel degelijk verzekerd zijn door de
schoolverzekering?

[1] Omzendbrief SO/2015/01 “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen
op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4”: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14891
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1. Onderwijsinstellingen bepalen zelf de modaliteiten inzake verplaatsingen van en naar
de leslocatie. Als de eventuele verplaatsingskosten ten laste van de ouders vallen, dan
moet het schoolbestuur hierover eerst overleg plegen met de schoolraad en die kosten
opnemen in de “bijdragenregeling” van het schoolreglement.
2. Verplaatsingen van leerlingen tussen leslocaties tijdens de schooldag moeten onder
begeleiding en toezicht van schoolpersoneel plaats vinden.
3. Zie het antwoord op vraag 1.
4. Verplaatsingen van leerlingen van en naar leslocaties vallen onder de schoolpolis.

