
 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen- en Jeugdzorgvervoer  
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Informatiefolder voor de ouders / verzorgers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVG Personenvervoer 

Postbus 109  

5120 AC Rijen 

Trees Kinstraat 19 

5122 CM Rijen 
  



Het leerlingen-, en jeugdigen vervoer van de gemeente Zoetermeer wordt namens De Vier Gewesten 

Personenvervoer (DVG) uitgevoerd door Taxi van den Heuvel en Royal Taxi Service. Om het vervoer 

zo goed, prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal “spelregels” afgesproken. Met 

deze folder bent u op de hoogte van deze spelregels. Wij vragen u vriendelijk of u zich aan deze 

regels wilt houden. Ook vragen wij u om de belangrijkste onderwerpen met uw kind(eren) te 

bespreken.  

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

 
 
 
Belangrijke contactgegevens 
 

Taxi van den Heuvel 

Coördinator leerlingenvervoer: Rick Split 

Straat: Verbreepark 33 

Postcode en plaats: 2731 BR  Benthuizen 

E-mail: info@wvandenheuvelbv.nl 

 

NB. Ook Royal Taxi Service verzorgt binnen dit contract het vervoer van de leerlingen en de 

jeugdigen. De contacten tussen ouders/verzorgers lopen echter altijd via Taxi W. van den Heuvel. 

 

Gemeente Zoetermeer  

De heer M. Azzihmed (leerlingenvervoer)  

Telefoon: 079-3468782 (09:00 uur tot 12:00 uur)  

E-mail: leerlingenvervoer@zoetermeer.nl 

 

Bureaudienst Jeugd en Gezinshulp (jeugdwetvervoer)  

Telefoon: 079-3469900 (09:00 uur tot 12:00 uur)  

E-mail: bureaudienst@zoetermeer.nl 

 

 

NB. Daar waar we in deze brochure het woord “school” gebruiken, bedoelen we eveneens 

instellingen, stageadressen, etc. en als we “leerlingen” gebruiken, bedoelen we ook jeugdigen. 
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Portaal 

 
Er is voor uw kind een uniek vervoersportaal aangemaakt. Op dit portaal kunt u de informatie van 

uw kind terug vinden en kunt u uw kind ziek/beter melden of vrije dagen invoeren. In onze 

kennismakingsemail kunt u de link terugvinden. Uw inlognaam staat gelijk aan het emailadres wat 

bij ons bekend is. Er kunnen per kind 2 emailadressen opgegeven worden. Een wachtwoord kunt 

u zelf via de website aan of opvragen. We vragen u de informatie van uw kind te controleren en 

indien uw fouten tegenkomt deze zo snel mogelijk aan ons door te geven.  

 

Let op: de regels van het leerlingen/jeugdigen vervoer staat het de vervoerders toe uw kind tot 20 

minuten voorafgaande de start van de eerste les af te zetten en tot 15 minuten na afloop van de 

laatste les op te halen. Uiteraard wordt uw kind niet alleen achtergelaten bij het afzetten, hij/zij 

wordt overgedragen aan een schoonpleinwacht/ler(a)ar(es) of ander personeelslid van de locatie. 

Controleer de ophaal en afzettijden van uw kind op ons portaal.  

 

Ziekmelding en afwezigheid van uw kind(eren) 
 

Indien uw kind door omstandigheden niet meegaat met het vervoer (ziekte, bezoek aan arts, etc.), 

dan meldt uw kind dan zo snel mogelijk af via het webportaal. Indien uw kind weer naar school 

gaat, meldt dit dan uiterlijk één dag van te voren (dus voor 18.00 uur !) via het portaal.  

 

Zonder deze melding blijft uw kind op “afwezig” staan en wordt dus niet opgehaald. U moet dan 

zelf voor het vervoer zorgen. Volgt uw kind niet de hele dag onderwijs vanwege (medische) 

afspraak bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer op de afwijkende tijden. Dit wordt niet door 

de taxi’s van het leerlingenvervoer verzorgd.  

 

Wanneer uw kind voor langere tijd, of helemaal geen gebruik meer van ons vervoer hoeft te 

maken (verhuizing, langdurige ziekte), dan dient u dit te melden aan de gemeente. 

 

Klachtenregeling 

Klachten over en problemen met het vervoer van uw kind meldt 

u bij Taxi W. van den Heuvel B.V. Klachten kunnen via de amil 

ingediend worden (info@wvandenheuvelbv.nl).  

 
 

Blijven de klachten aanhouden of worden ze naar uw mening 

niet goed opgelost, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zoetermeer of DVG 

(info@dvg.nl). 
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Afwijkende ritten 

 

Het doorgeven van studiedagen/-middagen en/of vakanties is de verantwoordelijkheid van 

ouders/verzorgers en niet van school of vervoerder. U kunt een vakantierooster van de school van uw 

kind door mailen en/of via het portaal uw kind afmelden voor de studiedagen en/of vakantiedagen.  

 

Alleen als de studiedag/-middag geldt voor de gehele school/route zal de rit tijd aangepast worden, 

mits dit tijdig aangemeld is. Dit gebeurt niet voor doktersbezoeken, schoolreisjes en lesuitval etc. U 

moet bij deze afwijkende tijden zelf te zorgen voor de opvang van uw kind.  

 

Bij “barre” weersomstandigheden, wordt er in de regel wel (zij het in laag tempo) gereden, en dient 

dus rekening gehouden te worden met vertraging. Bij ijzel of afgifte van rode rood er niet gereden. De 

ouders en de scholen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Ouders die hun kind 

tijdens zo’n rijverbod naar school brengen, dienen het ook zelf weer op te halen.  

 

Wat wordt van u als ouder/verzorger verwacht? 

 

• U houdt rekening met de geplande ophaal- en thuisbrengtijden van uw kind en een marge van 10 

minuten rond deze tijden. U zorgt ervoor dat uw kind klaar staat op het afgesproken tijdstip. De 

chauffeur wacht maximaal 3 minuten voordat hij vertrekt. De meeste up to date tijden kunt u 

terugvinden op de WebApp. Let op de routetijden worden aangepast als er aan/afmeldingen 

binnen de route plaatsvindt.  

• U zorgt dat u uw kind bij de deur van de taxi afgeeft/overneemt aan de chauffeur. Heeft uw kind 

een sleutel bij zich en hoeft hij/zij niet overgedragen worden, geef dan aan Taxi W van den 

Heuvel door dat uw kind een zogenoemd sleutelkind is.  

• U zorgt altijd voor opvang als het kind bij huis of een bestemming – anders dan de school of 

naschoolse opvang -  wordt afgezet. U dient er voor te zorgen dat Taxi Van den Heuvel de 

gegevens heeft van de persoon aan wie uw kind moet worden overgedragen.  

• U meldt1 zo snel mogelijk wanneer uw kind niet meerijdt, zoals bij ziekte of bezoek arts. 

• U meldt2 tijdig (een dag van te voren, uiterlijk 18.00 uur) wanneer uw kind na afwezigheid weer 

moet worden opgehaald.  

• U zorgt dat uw telefoonnummer en eventuele noodnummers waarop wij u zo nodig kunnen 

bereiken, bekend zijn bij Taxi Van den Heuvel.  

• U geeft specifieke zaken, die voor een veilig vervoer van uw kind en de andere kinderen van 

belang zijn, aan Taxi Van den Heuvel door. 

 
1 Via het portaal kunt u uw kind aan/afwezig melden.  
2 Via het portaal kunt u uw kind aan/afwezig melden.  

 



• Wijzigingen in het vervoer dient u met de coördinator te regelen en niet met de chauffeur. Dit 

geldt ook voor afwijkende afzetadressen! 

 

Wat wordt van de leerling verwacht tijdens het vervoer? 

 

U bent als ouder/verzorger als eerste verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind. Wilt u daarom 

deze regels goed met uw kind doornemen?  

• Rustig in- en uitstappen en niet dringen. 

• Fatsoenlijk gedrag en taalgebruik in het voertuig. 

• Zitten op de aangewezen plek. 

• Bij problemen altijd rustig overleggen met de chauffeur. 

• Blijven zitten tot het voertuig stilstaat bij school of huis. 

• Gordel om tijdens de hele reis. 

• Respect voor anderen én niet aan andermans spullen zitten. 

• Niet pesten. 

• Niet eten, drinken en roken. 

• Geen gevaarlijke spullen meenemen. 

• Mobieltjes gebruiken of gamen is toegestaan, zolang de anderen er geen last van hebben. Dus 

bij voorkeur geluid uit en/of oortjes in.  

• Geen filmpjes maken en al helemaal niet delen. Dit in het kader van privacy. 

 

De gemeente en de vervoerders hebben bij niet naleving van de regels in principe de bevoegdheid 

leerlingen uit te sluiten van het leerlingenvervoer. Hierover wordt door de consulent leerlingenvervoer 

van de gemeente contact opgenomen met de ouder(s) of verzorger(s).  

 



Wat kunt u van onze chauffeur verwachten? 

 

• Voor aanvang van het nieuwe schooljaar komt hij/zij zich voorstellen aan de ouders en de 

leerling(en). Stroomt u kind halverwege het schooljaar is wordt er gekeken of het mogelijk is om 

een voorstelmoment in te plannen, dit is niet te garanderen.  

• Hij/zij blijft bij zijn voertuig. Uw kind kan dus niet naar binnen gebracht of binnen opgehaald 

worden.  

• Hij/zij heeft toegang tot een actuele ritlijst met namen, adressen, telefoonnummers van de 

leerlingen en van de scholen bij zich. Hierin wordt de volgorde van ophalen en thuisbrengen op 

opgedragen aan de chauffeur. Hij/zij mag niet bepalen om op een andere volgorde te rijden.   

• Hij/zij kent de bijzonderheden van uw kind en houdt hier rekening mee en respecteert uiteraard 

de privacy. 

• Hij/zij haalt uw kind op en zet het weer af, altijd op het afgesproken adres. Dit ook bij wangedrag 

van een kind. Als er niemand thuis is rijdt de chauffeur verder met het kind en overlegt met de 

coördinator over de oplossing. De chauffeur mag geen opdrachten van kinderen accepteren over 

andere afzet- of ophaalplaatsen 

• Hij/zij stopt altijd aan de veilige kant van de weg en helpt bij het in- en uitstappen. 

• Hij/zij rijdt zoveel mogelijk via een vaste route. 

• Hij/zij vertrekt pas wanneer alle leerlingen (op hun vaste plek) zitten en de gordel om hebben. 

Veiligheid is het allerbelangrijkste ! 

• Samen met de planner van zijn bedrijf zorgt hij/zij, dat uw kind in principe tussen de 5 en 20 

minuten voor aanvang van de school wordt afgezet en maximaal 15 minuten na einde schooltijd 

wordt opgehaald. 

• Hij/zij probeert zoveel mogelijk op dezelfde tijd bij de adressen aan te komen. Is deze tijd niet 

haalbaar (bijvoorbeeld als gevolg van een file), dan laat de chauffeur (eventueel via de centrale) 

dat de ouders weten.  

• Hij/zij rookt niet in het voertuig en ook niet buiten het voertuig in nabijheid de kinderen. 

• Hij/zij rijdt rolstoelen naar binnen en zet deze op de juiste wijze vast. 

• Hij/zij spreekt bij ongewenst gedrag uw kind hier op aan en zo nodig worden ook de ouders 

geïnformeerd. Leidt dit niet tot verbetering, dan geven we dit door aan de coördinator 

leerlingenvervoer en die meldt het weer bij de gemeente. 

 


