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Wanneer	uw	vervoerscontract	voor	het	leerlingenvervoer	afl	oopt,	kiest	u	er	
waarschijnlijk	voor	het	vervoer	opnieuw	aan	te	besteden.	Gelukkig	is	er	op	
internet	veel	(beleids)informatie	te	vinden	over	het	aanbesteden	van	het	
leerlingenvervoer.	Het	ontbreekt	alleen	aan	praktische	tips.	Daarvoor	bieden	wij	
u	dit	boekje	aan.	Met	de	tips	in	dit	boekje	helpen	wij	u	op	weg	en	voorkomt	u	
dat	u	in	één	van	de	bekende	valkuilen	stapt.	

Wanneer	u	bij	één	of	meer	van	de	onderstaande	tips	vragen	heeft	of	
een	toelichting	wilt,	dan	kunt	u	vrijblijvend	contact	met	ons	opnemen	via			
info@12-21.nl.	De	downloads	waarnaar	wordt	verwezen	in	dit	boekje	zijn	te	
vinden	op	onze	website	www.12-21.nl.

Heel	veel	succes	met	het	aanbesteden	van	uw	leerlingenvervoer.	

Met	vriendelijke	groet,

lars Winters
Adviesbureau	1221

Adviesbureau 12-21 helpt gemeenten 
bij het organiseren en uitvoeren van het 
leerlingenvervoer. Wij geven (beleids)advies, 
helpen bij aanbestedingen, onderzoeken 
klanttevredenheid en de kwaliteit van het 
vervoer en bieden praktische ondersteuning 
bij bijvoorbeeld het beoordelen van aanvragen. 

Daarnaast hebben wij het Dashboard 
Leerlingenvervoer en Routemax.nl ontwikkeld. 
Twee handige applicaties speciaal voor 
het leerlingenvervoer die u veel tijd en geld 
besparen.
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Leerlingenvervoer is een vak! Om de beleidsmatige en praktische 
kansen van het doelgroepen cq. leerlingenvervoer optimaal te kunnen 
benutten, is het van belang op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen 
in de (taxi)branche. Zeker op het moment dat u een contract gaat  
aanbesteden. Daarom de volgende tips:

	 Trainingen,	congressen,	seminars	etc.	zijn	belangrijk	om	op	de	hoogte	
te	blijven	van	wat	er	speelt	rond	het	leerlingenvervoer,	het	doelgroepen
vervoer	en	in	de	taxibranche.	Niet	alleen	voor	de	uitvoerend	 
mede	werkers,	maar	juist	ook	voor	beleidsmedewerkers,	afdelingshoofden	
en	bestuurders.	Bezoek	elk	jaar	tenminste	één	(taxi)congres	of	training.

	 Betrek	uw	oudercommissie	leerlingenvervoer	bij	het	opstellen	van	het	
bestek.	Nodig,	wanneer	u	geen	oudercommissie	leerlingenvervoer	heeft,	
eens	een	paar	ouders	uit	om	over	het	vervoer	van	hun	kinderen	te	praten.	
Wat	zijn	hun	ervaringen	en	welke	mogelijkheden	voor	verbetering	zien	zij?

	 Ga	ook	eens	praten	met	een	paar	scholen	waar	uw	leerlingen	naar	
toe	vervoerd	worden.	De	praktische	kennis	die	zij	hebben	over	uw	
	leerlingen	en	het	vervoer	kan	van	grote	waarde	zijn	voor	uw	 
aanbesteding.	Ook	vervoerders	staan	over	het	algemeen	open	voor	
een	goed	gesprek.	U	kunt	gratis	hulp	krijgen	bij	het	vormgeven	van	
deze		gesprekken	van	het		Kennisplatform	Verkeer	&	Vervoer	(KpVV).	
Via www.12-21.nl/downloads	vindt	u	een	link	naar	het	“Conversatietool”	
van	het	KpVV.	

 
	 Lees	het	handboek	“Professioneel	aanbesteden	leerlingenvervoer”	

van	het	KpVV	goed	door.	Dit	handboek	is	(o.a.)	te	vinden	via	 
www.12-21.nl/downloads. 

	 Voor	meer	gedetailleerde	informatie	is	het	ook	aan	te	raden	om	
het		“Beleidskader	leerlingenvervoer”	van	het	KpVV	door	te	nemen.	
Dit		beleidskader	is	ook	te	vinden	via	(o.a.)	www.12-21.nl/downloads.

Weet Wat er speeLt!
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De bedoeling van een aanbesteding is om aanbiedingen te krijgen 
van verschillende vervoerders en om uit deze aanbiedingen de beste 
te  selecteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle aanbiedingen met 
elkaar te vergelijken zijn. Het is daarom van essentieel belang dat u 
voor alle potentiële inschrijvers een gelijk speelveld creëert.

	 Geef	daarom	bij	een	aanbesteding	geen	leerlingenlijsten	en	scholen
lijsten	waarmee	de	vervoerders	zelf	het	vervoer	moeten	gaan	plannen.	
Voeg	in	plaats	daarvan	een	uitgewerkt	vervoersplan	bij	het	bestek	en	
vraag	daar	een	prijs	voor.	Daarmee	zorgt	u	voor	een	gelijk	speelveld	
voor	alle	potentiële	vervoerders	en	bespaart	u	uzelf	en	de	vervoerders	
enorm	veel	werk.	Daarnaast	voorkomt	u	dat	verschillende	vervoerders	
evenzoveel	verschillende	vervoersplannen	indienen	die	nauwelijks	te	
controleren	zijn	en	al	helemaal	niet	onderling	te	vergelijken	zijn.	

	 Om	het	u	gemakkelijk	te	maken	kunt	u	een	vervoersplan	van	uw	
	huidige	vervoerder	gebruiken.	Haal	hier	wel	even	de	persoonsgegevens	
uit.	Die	zijn	immers	niet	nodig	om	een	offerte	voor	het	vervoer	op	te	
stellen.	Om	bevoordeling	van	de	huidige	vervoerder	te	voorkomen	kunt	
u	ook	een	nieuw	vervoersplan	(laten)	opstellen.	Wij	verzorgen	dit	graag	
en		binnen	een	paar	dagen	voor	u.	

	 Neem,	zeker	wanneer	u	uw	inschrijvers	wel	zelf	het	vervoer	laat	
	plannen,	in	uw	bestek	op	dat	het	ten	behoeve	van	de		aanbesteding	
niet	is	toegestaan	om	leerlingen	uit	verschillende	percelen	met	
elkaar	te		combineren	in	één	rit.	Wanneer	u	dit	wel	toestaat,	dan	krijgt	
u		onvergelijkbare	vervoersplannen	van	de	verschillende	inschrijvers	
omdat	ze		waarschijnlijk	allemaal	andere	combinaties	maken.	Let	op:	
bijna	altijd	wordt	er	door		tenminste	één	van	de	inschrijvers	bij	de	nota	
van	inlichtingen	gevraagd	of	het	toch	wel	toegestaan	is	om	combinaties	
te	maken	over	de	verschillende	percelen	heen.	Sta	dit	dus	niet	toe!	

Creëer een geLijk speeLveLD
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	 Schrijf	een	routeplanner	voor!	Hoewel	alle	routeplanners	uitgaan	van	
	hetzelfde	wegennetwerk	(logisch)	bestaan	er	toch	(grote)	verschillen	
tussen	de	verschillende	routeplanners.	Wanneer	u	geen	routeplanner	
voorschrijft	biedt	u	vervoerders	zelf	een	keus	en	verschillende	inschrij
vers	zullen	waarschijnlijk	verschillende	routeplanners	kiezen	voor	hun	
inschrijving.	Dit	leidt	zelfs	bij	gelijke	vervoersplannen	tot	verschillen	
in	de		geoffreerde	prijzen.	Routemax.nl	is	dé	routeplanner	voor	het	
	doelgroepenvervoer.
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Hoewel alle routeplanners uitgaan van hetzelfde wegennetwerk, 
 bestaan er toch grote verschillen tussen de diverse routeplanners. 
Dit is  omdat de diverse routeplanners gebruik maken van  verschillende 
digitale kaarten. routenet gebruikt het digitale kaartmateriaal van 
teleatlas (o.a. tomtom), anWB en easy travel gebruiken de data van 
andes / Falkplan en routeXL gebruikt het kaartmateriaal van google. 

Daarnaast	gebruiken	de	verschillende	routeplanners	allemaal	(iets)	ande
re	instellingen	en	verwerken	bijvoorbeeld	de	ANWB	en	Routenet	realtime	
	informatie	(fi	les	e.d.)	en	historische	ervaringen	voor	het	plannen	van	routes.	
	Eenzelfde	route	kan	bij	de	ANWB	en	Routenet	dus	op	maandagmorgen	langer	
	duren	dan	op	zondagmiddag.	Dat	is	voor	het	opstellen	van	een	inschrijving	
voor	het	leerlingen	vervoer	(en	de	latere	factuurcontrole)	funest.	

Juist	om	deze	reden	wordt	vaak	Easy	Travel	voorgeschreven	bij	aanbestedingen	
van	het	leerlingenvervoer.	Voordeel	van	Easy	Travel	is	dat	u	en	uw	vervoerder	
altijd	uitgaan	van	dezelfde	informatie.	Er	kunnen	dus	geen	verschillen	ontstaan	
tussen	de	berekeningen	die	uw	vervoerder	maakt	en	de	berekeningen	die	u	zelf	
bij	de	controle	van	de	facturen	maakt.	Belangrijk	nadeel	van	Easy	Travel	is	echter	
dat	vervoerders	zelf	de	instellingen	van	de	routeplanner	kunnen	veranderen	en	
op	die	manier	de	uitkomsten	van	de	berekeningen	kunnen	manipuleren.	
Daarnaast	is	Easy	Travel	niet	bijzonder	handig	in	het	gebruik	en	is	Easy	Travel	
bij	veel	gemeenten	niet	beschikbaar.	
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Wij	hebben	daarom	Routemax.nl	ontwikkeld.	Routemax.nl	is	speciaal		gebouwd	
voor	het	leerlingenvervoer	en	combineert	de	voordelen	van	de		verschillende	
routeplanners	in	één	nieuwe	routeplanner.	Routemax.nl	is	gebaseerd	op	
Easy	Travel.	Alle	versies	van	Easy	Travel	vanaf	2010	zijn	geïntegreerd	in	
	Routemax.nl.	Wij	hebben	alleen	een	aantal	handige	en	tijdbesparende	functies	
aan			Routemax.nl	toegevoegd.	Routemax.nl	werkt	daardoor	zowel	voor	u	als	
voor	uw	vervoer	der(s)	heel	gemakkelijk.	

Voordelen	ten	opzichte	van	Easy	Travel	en	andere	routeplanners	zijn:
- Eenvoudige en snelle invoer van veel adressen en veel verschillende 

routes tegelijk;
- Instellingen niet aan te passen door de gebruiker;
- U hoeft niets te installeren op uw eigen IT-netwerk;
- Plaatsbepaling aan de hand van postcode + huisnummer;
- Koppeling met het Dashboard Leerlingenvervoer waardoor vervoerders 

zelf hun factuur op fouten kunnen nalopen voordat ze de factuur insturen.

Meer	informatie	over	Routemax.nl	vindt	u	via	www.12-21.nl	of	www.routemax.nl. 

Dé rOutepLanner vOOr 
Het LeerLingenvervOer
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als het goed is, besteedt u uw leerlingenvervoer maar eens in de 4 á 5 
jaar aan. Het loont daarom om bij de aanbesteding goed na te denken 
over de manier waarop u de inschrijvingen gaat beoordelen en hoe u 
het leerlingenvervoer na de aanbesteding wilt organiseren.

	 In	uw	bestek	beschrijft	u	hoe	u	de	inschrijvingen	na	binnenkomst	
gaat	beoordelen.	Reken	deze	systematiek	vooraf	zelf	goed	door	aan	
de	hand	van	een	aantal	fictieve	inschrijfprijzen.	Meer	dan	eens	blijkt	bij	
de	beoordeling	van	de	inschrijvingen	dat	de	systematiek	anders	uitpakt	
dan	vooraf	gedacht	en	dat	het	vervoer	gegund	moet	worden	aan	een	
	vervoer	der	met	een	veel	te	lage	kwaliteit	of	een	veel	te	hoge	prijs.	Berek
en	daarom	vooraf	welk	verschil	in	prijs	er	per	kwaliteitspunt	goedgemaakt	
kan	worden	en	bepaal	of	die	kwaliteit	per	punt	dan	nog	de	juiste	waarde	
heeft.	Laat	de	beoordelaars	van	de	inschrijvingen	ook	vooraf	weten	wat	
de	waarde	van	die	kwaliteitspunten	is,	zodat	ze	daar	bij	hun		beoordeling	
rekening	mee	kunnen	houden.	Als	een	vervoerder	met	één	extra	
kwaliteits	punt	meer	dan	€	50.000,	kan	goedmaken	op	zijn	inschrijfprijs,	
dan	moet	het	toekennen	van	dat	extra	punt	immers	in	de	juiste	verhoud
ing	beoordeeld	worden.	

 
	 Schrijf	een	goed	format	voor	de	facturen	van	de	vervoerder(s)	voor.	

Na	gunning	van	het	vervoer	krijgt	u	hier	maandelijks	mee	te	maken.	
Onderschat	het	belang	en	het	nut	van	een	duidelijke	en	complete		factuur	
dus	niet.	Op	www.12-21.nl/downloads	vindt	u	praktische	formats	voor	de	
factuur	(met	toelichting).	

	 Maak	uw	eigen	administratie	leidend.	Geef	alle	leerlingen	zelf	een	volg
nummer	en	neem	in	het	bestek	op	dat	in	de	communicatie	(inclusief	de	
facturen)	deze	volgnummers	gebruikt	moeten	worden.	Neem	eveneens	
op	dat	u	mutaties	via	de	mail	aan	de	vervoerder	doorstuurt	en	dat	het	
aan	de	vervoerder	is	om	deze	in	zijn	eigen	administratie	te	verwerken.	
Veel	vervoerders	bieden	u	de	mogelijkheid	om	mutaties	rechtstreeks	in	
hun	systeem	te	zetten.	Dat	lijkt	handig,	maar	wanneer	u	te	maken	krijgt	
met	meerdere	vervoerders,	dan	is	het	dus	aan	u	om	die	systemen	te	
vullen	en	uptodate	te	houden.	Dat	is	niet	alleen	een	hoop	werk,	maar	
levert	vaak	ook	discussies	op	op	het	moment	dat	er	iets	niet	goed	in	het	
systeem	van	de	vervoerder	staat.	

Denk vOOruit
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	 Neem	expliciet	in	uw	bestek	op	dat	de	rijvolgorde	die	een	vervoerder	rijdt	
duidelijk	wordt	weergegeven	in	de	factuur.	Dit	door	de	postcodes	van	de	
gereden	route	in	de	juiste	volgorde	in	de	factuur	op	te	nemen,	of	door	de	
volgnummers	van	de	leerlingen	en	de	bestemmingen	in	de	juiste	volgorde	
in	de	factuur	op	te	nemen	(zie	factuur	formats	op	www.12-21.nl).	Doet	u	
dit	niet,	dan	zijn	de	facturen	die	u	uiteindelijk	krijgt	onmogelijke	puzzels	
en	dus	niet	te	controleren.

	 Zorg	er	voor	dat	u	in	het	bestek	opneemt	dat	u	de	facturen	op	schrift	wil	
ontvangen	én	via	de	mail	in	Excel	(in	het	voorgeschreven	format).	

	 Goed	toezicht	op	de	uitvoering	van	het	vervoer	is	van	essentieel	belang	
voor	de	kwaliteit	van	het	leerlingenvervoer.	Let	er	dus	op	dat,	wanneer	u	
het	vervoer	heeft	gegund,	u	toezicht	moet	houden	op	alle	voorwaarden	
die	u	in	uw	bestek	aan	de	(toekomstige)	vervoerder	stelt.	Denk	dus	vooraf	
goed	na	over	welke	eisen	u	stelt	en	hoe	u	het	toezicht	daarop	gaat	vorm
geven. 

	 Toezicht	dat	u	door	anderen	kunt	laten	doen	vergt	het	minste	werk.	
	Verdiep	u	daarom	in	het	TXkeur.	Wanneer	u	er	voor	kiest	het	TXkeur	
op	te	nemen	als	voorwaarde	in	uw	vervoer,	neem	dan	ook	op	dat	de	
vervoerder	jaarlijks	het	TXcertifi	caat	aan	u	overlegt.	Check	via	de	
website	van	het	TXkeur	ook	twee	keer	per	jaar	of	uw	vervoerder(s)	
het		TXkeur	nog	wel	hebben.	Meer	informatie	over	het	TXkeur	vindt	u	
via   www.tx-keur.nl.	Let	er	op	dat	het	TXkeur	niet	op	alle	eisen	toezicht	
houdt	die	u	aan	uw	vervoerder	wilt	stellen	(denk	aan	VOG’s	of	bijvoor
beeld	winterbanden).	Voor	deze	extra	eisen	moet	u	dus	zelf	het	toezicht	
organi	seren.	Verschillende	belangenorganisaties	pleiten	al	jaren	voor	
meer	en	beter	toezicht	op	het	leerlingenvervoer.	Ook	de	vervoerders	zelf.
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aanBesteDen is één, uitvOeren 
is tWee, Drie, vier, …..
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Bedenk goed dat de prijs van het vervoer in de meeste gevallen de 
doorslaggevende factor zal zijn in een aanbesteding. Ook wanneer u 
in uw bestek aangeeft dat de prijs voor bijvoorbeeld 40% meetelt en 
de kwaliteit voor 60%. Dit komt omdat de kwaliteit van het vervoer vaak 
gemeten wordt aan de hand van een heleboel indicatoren en de prijs 
vaak een enkele indicator is. Binnen het geheel is de prijs dan vaak toch 
de indicator met (veruit) het grootste gewicht. Het is daarom belangrijk 
om duidelijke regels te stellen rondom de manier waarop een prijs moet 
worden opgebouwd en aangeboden.

	 Reken	uw	leerlingenvervoer	af	op	basis	van	beladen	reisafstand	of	
	reis	tijd.	In	een	beperkt	en	geografisch	goed	afgebakend	vervoersgebied	
kunt	ook	kiezen	voor	een	vast	tarief	per	leerling	per	dag	(koptarief).	
Bij	grote	afstandsverschillen	tussen	de	verschillende	routes	is	dit		echter	
geen		handige	manier	om	het	vervoer	mee	af	te	rekenen.	Er	bestaan	
	verschillende	systemen	die	de	eenvoud	van	het	koptarief	en	het	realisme	
van	afrekenen	op	reistijd	of	afstand	combineren.	Indien	u	hier	vragen	over	
heeft,	neem	dan	contact	met	ons	op	via	info@12-21.nl.	Let	op,	de	keuze	
van	een	tariefsysteem	is	van	groot	belang	en	wij	raden	u	aan	hierin	een	
zorgvuldige	afweging	te	maken.	

	 Houd	er	rekening	mee	dat	wanneer	u	er	voor	kiest	het	vervoer	af	te	
rekenen	op	basis	van	reistijd,	dat	u	dan	ook	de	te	gebruiken	snelheids
instellingen	in	uw	bestek	cq.	vervoerscontract	vastlegt.	Wanneer	u	dit	
niet	doet,	dan	kan	een	vervoerder	de	snelheidsinstellingen	verlagen	(niet	
wanneer	u	werkt	met	Routemax.nl)	zodat	ritten	langer	duren	en	er	meer	
gefactureerd	kan	worden.	

 
	 Wanneer	u	het	vervoer	afrekent	op	basis	van	reisafstand,	neem	dan	in	

uw	bestek	op	dat	de	routes	gepland	moeten	worden	volgens	de	kortste	
route.	Wanneer	u	het	vervoer	wilt	afrekenen	op	basis	van	reistijd,	reken	

De prijs
Van doorslaggeVend 
BELANG!
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de	routes	dan	af	op	basis	van	de	“snelste”	route.	Let	er	op	dat	de	“meest	
efficiënte	route”	(veel	gemaakte	fout)	niet	bestaat	of	op	zijn	minst	een	heel	
andere	betekenis	heeft	voor	de	vervoerder,	een	leerling	of	de	gemeente.	
Schrijf	dus	in	geen	geval	voor	dat	routes	gepland	moeten	worden	volgens	
de	meest	efficiënte	route.

	 Vraag	in	uw	bestek	om	aparte	tarieven	per	perceel	en	per	voertuig.	
Vraag	ook	om	een	starttarief	per	perceel	per	voertuig.	Dit	vergroot	de	
mogelijk	heden	voor	inschrijvers	om	maatwerk	te	leveren	en	scherper	
te	offreren.	

	 Neem	expliciet	in	uw	bestek	op	dat	de	inschrijver	enkel	de	gevraagde	
tarieven	mag	offreren	en	dat	ook	enkel	deze	gevraagde	tarieven	gebruikt	
mogen	worden	voor	het	berekenen	van	de	inschrijfprijs	en,	na	gunning,	
voor	het	berekenen	van	de	kosten	van	het	vervoer.	Sluit	eventueel	door	
de	inschrijvers	zelf	toegevoegde	tarieven	(mutatietarieven	of	andere	
	verzonnen	tarieven)	expliciet	uit	in	uw	bestek.	

	 Stel	in	uw	bestek	concreet	de	eis	dat	het	vervoer	binnen	de	kaders	van	
de	overeenkomst	altijd	zo	goedkoop	mogelijk	moet	worden	uitgevoerd.	
In	de	praktijk	betekent	dit	bijvoorbeeld	dat	het	niet	de	bedoeling	is	om	
een	(dure)	taxibus	in	te	zetten	op	een	rit	voor	vier	kinderen	die	ook	met	
een	(goedkopere)	taxiauto	kan	worden	uitgevoerd.	

	 Wanneer	u	samen	met	andere	gemeenten	het	vervoer	aanbesteedt,	
dan	moet	u	een	verdeelsleutel	bedenken	voor	de	toerekening	van	
de	kosten	van	het	vervoer	in	ritten	waar	kinderen	uit	verschillende	
	gemeenten	in	zitten.	Een	goede	en	eerlijke	verdeelsleutel	vindt	u	op	
www.12-21.nl/downloads.
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	 Staar	u	niet	blind	op	de	prijzen	die	de	vervoerders	bij	hun	inschrijving	
	opgeven.	Vaak	liggen	deze	lager	dan	de	kosten	die	u	gewend	bent.	
U	kunt	daardoor	in	de	verleiding	komen	om	alvast	een	leuk	voordeel	
in	de	begroting	te	verwerken.	Doe	dit	niet.	De	“werkelijkheid”	die	u	
heeft		beschreven	in	het	bestek	is	een	andere	dan	de	echte	werkelijk
heid.	Bij	hun	inschrijving	zullen	de	vervoerders	alle	mogelijkheden	die	
het	bestek	biedt	gebruiken	om	de	prijs	zo	laag	mogelijk	te	houden.	
Ook	wanneer	ze	weten	dat	de	vervoerspraktijk	een	andere	zal	zijn.	
Dat	hoort	bij	het	spel	en	is	ook	helemaal	niet	erg.	Het	is	alleen	wel	jammer 
wanneer	u	na	een	mooi	bericht	vlak	voor	de	zomer,	direct	na	de	zomer	de	
gemeenteraad	alweer	moet	vragen	toch	extra	geld	in	de	begroting	op	te	
nemen.	

	 Bedenk	goed	dat	het	bestek	dat	u	opstelt	bedoeld	is	om	een		vervoer	der	
voor	uw	leerlingenvervoer	te	selecteren.	De	eisen	die	u	in	uw	bestek	
stelt	zijn	niet	noodzakelijkerwijs	de	eisen	die	u	dadelijk	bij	de	uitvoering	
van	het	vervoer	ook	aan	uw	vervoerder(s)	stelt.	Hoewel	het	natuurlijk	
voor	alle	partijen	de	voorkeur	heeft	de	werkelijkheid	van	het		vervoer	
te		benaderen,	heeft	u	altijd	de	ruimte	om,	na	het	gunnen	van	het	
	vervoer,	met	de	geselecteerde	vervoerder(s)	om	tafel	te	gaan	en	samen	
te		kij	ken	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	het	vervoer	beter,	efficiënter	 
en/of	goedkoper	te	maken.	Vervoerders	hebben	vaak	goede	tips	en	
	suggesties	hiervoor,	benut	deze!	Let	er	wel	op	dat	de	ruimte	om	na		gunning	
nog	zaken	aan	te	passen	beperkt	is.	Via					www.12-21.nl/downloads	kunt	
u	meer		informatie	vinden	over	de	onderhandelingsruimte	die	er	wel	is.	

	 Neem	voor	de	zekerheid	in	uw	bestek	op	dat	u	de	inschrijvingen	of	
	onderdelen	daarvan	ter	beoordeling	voor	kan	leggen	aan	externe	
	deskundigen.	Of	u	daadwerkelijk	gebruikmaakt	van	deze	mogelijkheid	
is	natuurlijk	niet	gezegd.	Het	is	alleen	wel	handig	om	de	mogelijkheid	
in	uw	bestek	op	te	nemen.

	 Wanneer	u	vragen	heeft	over	een	van	de	tips	in	deze	brochure,	
	l	eerlingenvervoer	in	het	algemeen,	over	www.routemax.nl	of	over	
het	Dashboard	Leerlingenvervoer,	neem	dan	contact	met	ons	op!

tOt sLOt
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De	strippenkaart	bestaat	uit	10	strippen	en	kost	€	645,	(ex.	BTW).	Elke	strip	staat	
voor		1	uur	advies.	U	krijgt	na	gebruik	van	de	strippenkaart	altijd	een	overzicht	van	de	 
gebruikte	strippen	en	de	strippen	die	nog	over	zijn	op	uw	kaart.	Uiteraard	kunt	u	ook	op		 
adhoc	basis	gebruikmaken	van	onze	dienstverlening.	Hiervoor	geldt	het	reguliere	tarief	 
van		€	78,	per	uur	(ex.	BTW).

	Interesse	in	de	strippenkaart	van	1221?	Neem	dan	contact	met	ons	op	via				info@12-21.nl.

Helpdesk voor allerhande vragen over het leerlingenvervoer

geven van plaatsingsadviezen voor nieuwe leerlingen

Hulp bij het beoordelen van aanvragen voor leerlingenvervoer

Controleren van de facturen van vervoerders

kort advies bij aanbestedingen

Hulp bij het werken met het Dashboard Leerlingenvervoer, 
 zoals bijvoorbeeld met het:
•	 Duiden	en	verhelpen	van	foutmeldingen	die	uit	de	factuurcontrole	komen.
•	 Invoeren	van	nieuwe	leerlingen	en	bestemmingen.
•	 Invoeren	van	vakanties	en	studiedagen.
•	 Etcetera.

Het leerlingenvervoer is een dynamisch werkveld. U kunt daarom soms tegen vragen 
oplopen waar u niet direct een antwoord op heeft. Om u toch snel te kunnen helpen 
hebben wij de 12-21 strippenkaart gemaakt. Met deze strippenkaart kunt u snel een 
beroep doen op onze hulp. Of het nu gaat om het oplossen van een vraag over de 
verordening, hulp bij het verhelpen van fouten in de factuur of advies bij een discussie 
die u heeft met een vervoerder; met de strippenkaart van 12-21 verzekert u zich van 
een snelle oplossing.
 
De	onderstaande	diensten	kunt	u	afnemen	met	de	strippenkaart	van	1221:

strippenkaart
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Het Dashboard Leerlingenvervoer is een door adviesbureau 12-21 ontwikkelde 
webapplicatie waarmee u uw leerlingenvervoer eenvoudig kunt managen. 
U beheert uw leerlingen- en scholenoverzichten gemakkelijk en centraal, 
communiceert mutaties in het vervoer met uw vervoerder(s), controleert de 
facturen die u ontvangt met één druk op de knop en u stelt snel en eenvoudig 
overzichtelijke managementrapportages samen voor MT en college.

Factuurcontrole
Organisaties	zoals	Koninklijk	
	Nederlands	Vervoer,	FNV	Taxi	en	
bijvoorbeeld	onderzoeksbureau	
	Regioplan	houden	al	enkele	jaren	
een	pleidooi	voor	een	scherper	
toezicht	op	het	leerlingenvervoer.	
Een	goede	controle	van	de		facturen	
van	de	vervoerders	is	daar	een	
	belangrijk	en	mogelijk	kosten
besparend	onderdeel	van.	Een	
goede	factuurcontrole	is	echter	een	
ingewikkelde,	tijdrovende	en/of	dure	
klus	wanneer	u	dit	handmatig	doet	of	
uitbesteedt.	Om	deze	reden	worden	
facturen	van	vervoerders	vaak	niet,	
deels	of	slechts	steekproefsgewijs	
gecontroleerd.	U	verliest	hierdoor	
grip	op	de	(vaak	oplopende)	kosten.

Met	het	Dashboard	Leerlingen
vervoer	controleert	u	in	minder	
dan	één	minuut	zelf	alle	onderdelen	
van	de	factuur	inclusief	de	reistijden	
en/of	reisafstanden	van	alle	ritten.	
Daarnaast	controleert	u	met	

het	Dashboard	Leerlingenvervoer	
of	de	overeengekomen	vervoers
tarieven	juist	zijn	verwerkt,	het	
aantal	gefactureerde	vervoersdagen	
klopt,	of	de	juiste	voertuigen	zijn	
	ingezet,	of	er	geen	“spookleerlingen”	
in	de	factuur	staan	en,	indien	van	
toepassing,	of	de	kosten	van	het	
vervoer	op	de	juiste	manier	worden	
verdeeld	tussen	de	samenwerkende	
	gemeenten.	Hierdoor	heeft	u	altijd	
inzage	in	de	ontwikkeling	en	achter
gronden	van	de	kosten	en	betaalt	u	
nooit te veel.

Voor	de	controle	van	de	reistijden/
reisafstanden	maakt	het	Dashboard	
Leerlingenvervoer	gebruik	van	
het	vele	malen	bekroonde		digitale	
kaartmateriaal	van	EasyTravel.	
Alle	facturatiesystemen	kunnen	in	
het		Dashboard	Leerlingenvervoer	
verwerkt	worden.
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Managementrapportages
Naast	factuurcontrole	biedt	het	
Dashboard	Leerlingenvervoer	u	
ook	de	mogelijkheid	om	met	één	
druk	op	de	knop	overzichtelijke	
	rapportages	over	uw	leerlingen
vervoer	te	produceren.	U	kiest	
daarbij	zelf	over	welke	periode	en	
over	welke	contracten	(percelen)	
u	een	rapportage	wilt.	U	kunt	heel	
	eenvoudig	maandrapportages	over	
een	enkel	perceel	uitdraaien,	maar	
ook	school	of	boekjaarrapportages	
over	meerdere	percelen.	U	heeft	
op	elk	gewenst	moment	inzage	in	
bijvoorbeeld	de	nog	te		verwachten	
	kosten	voor	de	rest	van	het	(school)
jaar,	de	(gemiddelde)	kosten	per	
leerling	of	per	schooltype,	de	
bezettings	graad	van	de		voertuigen	
en	de	tijd	dat	uw	leerlingen	in	het	
vervoer	zitten.	Deze	gegevens	
worden,	waar	relevant	en	gewenst,	
eveneens	afgezet	tegen	bench
markgegevens	van	alle	andere	
	deelnemende	gemeenten.

gegevensbeheer
Het	Dashboard	Leerlingenvervoer	
biedt	u	verder	de	mogelijkheid	om	
uw	leerlingenlijsten	en	scholen
lijsten	centraal	en	overzichtelijk	te	
	beheren.	U	kunt	van	alle	leerlingen	
een	individueel	dossier		aanleggen	
in	het	Dashboard	Leerlingen
vervoer.	Elke	mutatie	in	het	vervoer	
verwerkt	u	eenvoudig	in	uw	eigen	
	beschermde	omgeving	en	u	stuurt	
ze	even	gemakkelijk	automatisch	
door	naar	uw	vervoerder(s).	

Zo	bespaart	u	veel	tijd,	beschikken	
u	en	uw	vervoerder(s)	altijd	over	
complete	en	uptodate	gegevens	en	
houdt	u	grip	op	uw	leerlingenvervoer.

extra modules
Het	Dashboard	Leerlingenvervoer	
is	naar	wens	uit	te	breiden	met	
modules	voor	het	digitaal		aanvragen	
van	het	leerlingenvervoer	(en	de	
verwerking	van	die	aanvragen),	
een		ouderlogin	en	een	klachten
registratie.

Beveiliging
Het	Dashboard	Leerlingenvervoer	
wordt	beschikbaar	gesteld	als	
SaaS	(Software	as	a	Service)	en	
is	beveiligd	conform	de	normen	
die	het		Nationaal	Cybersecurity	
Centrum	aan	webapplicaties	voor	
de	overheid	stelt.	U	hoeft	zelf	niets	
te		in	stalleren	op	uw	eigen	netwerk.	

kosten
De	eerste	drie	maanden	kunt	u	
vrijblijvend	kennismaken	met	het	
	Dashboard	Leerlingenvervoer.	
Wilt	u	na	deze	drie	maanden	
	gebruik	blijven	maken	van	het	
	Dashboard	Leerlingenvervoer?	
Dan	kunt	u	voor	het	Dashboard	
	Leerlingenvervoer	een	abonnement	
bij	ons	afsluiten.	Een	abonnement	
voor	het	Dashboard	Leerlingen
vervoer	is	al	af	te	sluiten	vanaf	
€129,	per	maand	excl.	BTW.	



Bekijk De prOMO-aniMatie en De tutOriaL van  
Het DasHBOarD LeerLingenvervOer Op YOutuBe!

Wij	zijn	een	onafhankelijk	adviesbureau	gespecialiseerd	in	het	
doelgroepenvervoer.	Wij	adviseren	gemeenten	over	de	organisatie	van	
het	doelgroepenvervoer,	verzorgen	aanbestedingen	en	zorgen	er	voor	
dat	contractafspraken	worden	nageleefd.	

Interesse	in	onze	dienstverlening,	het	Dashboard	Leerlingenvervoer	
of	één	van	onze	andere	handige	applicaties?	Neem	dan	contact	met	
ons	op	via	info@12-21.nl,	www.12-21.nl	of	020-3302324.


