Transvision, Noot, Munckhof,
Van Driel en Regio FoodValley

1

Inleiding

Voor u ligt het Plan van aanpak wat de transitie van de regiefunctie die op dit moment bij Noot ligt en
weer overgaat naar Transvision inzichtelijk en concreet moet maken. Voorafgaand aan het schrijven
van dit plan heeft er veel overleg plaatsgevonden tussen verschillende partijen. Zonder deze
overleggen en de zonder de nauwe samenwerking onderling was de inhoud van dit stuk niet op deze
manier tot stand gekomen. Bovengenoemde samenwerking kenmerkt het transitietraject waar
partijen op dit moment in zitten: Regio FoodValley, Transvision, Noot, Munckhof en Van Driel,
iedereen ervaart een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze transitie te doen slagen. Het gaat
immers om een kwetsbare doelgroep kinderen die van deze vervoersvoorziening afhankelijk zijn.

In hoofdstuk 1 wordt in de aanleiding beschreven wat er op hoofdlijnen is gebeurd en waar de nadruk
op gelegd is. Hoofdstuk 2 bevat doelstellingen voor de transitie en welke resultaten gehaald dienen te
worden. Hoofdstuk 3 en 4 schetsen een beeld van de projectorganisatie rondom de Valleihopper.
Hierin worden schematische weergaven gegeven van diverse onderdelen en worden rollen en
verantwoordelijkheden nader omschreven. Ook het essentiële onderdeel ‘communicatie’ wordt nader
toegelicht. In hoofdstuk 5 is een omschrijving van de uitvoering terug te lezen. Tot slot vormen
hoofdstuk 6, 7 en 8 meer een doorkijk naar volgend schooljaar: wat is er nodig om het vervoer
vlekkeloos te laten verlopen?
Al met al is er al veel werk verricht om de transitie die voorliggend is, met vertrouwen tegemoet te
zien.

Namens alle leden van de stuurgroep,

René van der Veer, directeur Transvision
Martijn Kersing, directeur Noot
Jos Poortinga, directeur Munckhof Taxi
Math van Breuken, directeur vervoerservice Van Driel
Linda Zwetsloot, projectleider leerlingenvervoer Regio FoodValley
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1. Aanleiding
Op 21 augustus 2017 start in Regio FoodValley, in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude,
Wageningen1 en Scherpenzeel, het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017 – 2018.
Onder aansturing van de regiecentrale Transvision verzorgen Noot, Munckhof en van Driel (in dit stuk
verder genoemd als Vervoerders) het leerlingenvervoer. In de eerste week gaat het op verschillende
vlakken mis. Op 23 augustus 2017 komen de verantwoordelijke partijen bijeen en wordt besloten de
regiefunctie tijdelijk bij vervoerder Noot neer te leggen. In de eerste weken is hoge prioriteit gegeven
aan het zo spoedig mogelijk op orde brengen van het vervoer voor de leerlingen.
Om de oorzaken van de crisis in beeld te brengen heeft Regio FoodValley, met instemming van de
bestuurscommissie basismobiliteit, Transvision en de Vervoerders, een onafhankelijk
onderzoeksbureau, AT Osborne, opdracht verstrekt om een evaluatieonderzoek uit te voeren.
Vervolgens zijn de uitkomsten verstrekt aan de Vervoerders en Transvision om, met inachtneming van
de resultaten uit het onderzoek van AT Osborne, een plan van aanpak op te stellen om te komen tot
de transitie terug naar het oorspronkelijke model waarbij Transvision de regie voert over het
leerlingenvervoer.
Wat ging er mis tijdens de startfase van het leerlingenvervoer in augustus 2017?
Het onderzoeksrapport ‘Evaluatie implementatie leerlingenvervoer Regio FoodValley’ geeft antwoord
op de vraag:
Wat is er verkeerd gegaan bij het, volgens het bestek, invoeren van het leerlingenvervoer in de
Regio FoodValley en waar komt dit door?
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek2 zijn:
Onderschatting van de veranderopgaven
- Gewijzigde rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen;
- Historische verschillen in de regio ten aanzien van regelgeving en wijze van uitvoering van het
Leerlingenvervoer;
- Komst van twee nieuwe Vervoerders en een nieuwe functie voor de regiecentrale.
Ontbreken van een gezamenlijke aanpak
- Geen gezamenlijke definitie van ‘gedelegeerd opdrachtgeverschap’ tussen Regio FoodValley
aan Transvision en Vervoerders. Ontbreken van een gezamenlijke en projectmatige aanpak;
- Verschillende verwachtingen over de rollen van betrokken partijen (Regio FoodValley,
Transvision en Vervoerders);
- Onduidelijkheid over de te volgen procedure bij escalatie van dreigende problemen;
- Gebrekkige en te late afstemming over routes, chauffeurs en voertuiggegevens;
- Aan de voorkant van het proces is onvoldoende gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid
van ambtenaren leerlingenvervoer en ouders met leerlingen in het leerlingenvervoer.

1
2

In Wageningen is het leerlingenvervoer onder regie van Transvision reeds in januari 2017 gestart.
Een uitgebreide beschrijving van de bevindingen zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport ‘Evaluatie
implementatie leerlingenvervoer Regio FoodValley’ van AT Osborne.
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Een gelijktijdige introductie van veranderende processen
- Mybility wordt bij gemeenten geïntroduceerd als nieuwe manier voor het verzamelen en
beheren van leerling gegevens. Er zijn geen gezamenlijke afspraken over de wijze waarop de
regiogemeenten gegevens invoeren in Mybility. Dit resulteert in een discrepantie tussen de
ingevoerde gegevens en de interpretatie van de gegevens door Transvision;
- Transvision introduceert in de laatste fase een nieuw ICT – systeem voor de planning en
communicatie met Vervoerders en voertuigen. Hierdoor komen Vervoerders onder tijdsdruk
om voertuigen, chauffeurs en planners voor te bereiden op het gebruik van Pitane;
- Gemeenten hebben tot na de uiterste aanleverdatum nog mutaties doorgevoerd. Transvision
probeert deze toch mee te nemen met als gevolg grote onduidelijkheid bij de Vervoerders over
de routes;
- Niet alle chauffeurs van Vervoerders zijn juist geïnstrueerd en enkele chauffeurs zijn niet
beschikbaar op 21 augustus.
Welke aanbevelingen zijn meegenomen in de uitwerking van dit plan van aanpak?
Op grond van de onderzoeksresultaten zijn onderstaande aanbevelingen meegenomen in de
uitwerking van dit plan van aanpak:
- Richt een projectorganisatie in waarin de samenwerking tussen alle bij het leerlingenvervoer
betrokken partijen is geborgd. (ouders, bestuurders, ambtenaren, beheerbureau Regio
FoodValley, Transvision en Vervoerders);
- Maak in samenwerking met alle betrokkenen duidelijke afspraken over rollen en
verantwoordelijkheden en leg deze vast;
- Zorg voor eenduidige communicatie naar alle betrokkenen over de klachtenprocedure en stel
deze op schrift beschikbaar;
- Maak afspraken over de te volgen procedure bij escalatie van dreigende problemen en
communiceer deze met alle betrokkenen;
- Maak duidelijke procesafspraken over:
- De routing van belangrijke documenten en/of informatie;
- Momenten van terugkoppeling en besluitvorming richting van bestuurders;
- Momenten van inspraak door vertegenwoordigers vanuit de doelgroep
leerlingenvervoer;
- Zorg voor, waar mogelijk, eenduidige regelgeving over de uitvoering van het
leerlingenvervoer;
- Betrek ouders tijdig en maak gebruik van hun deskundigheid;
- Zorg voor heldere afspraken en deel deze tijdig met ouders en uitvoerende
ambtenaren van het leerlingenvervoer;
- Communicatie met en tussen alle partijen is essentieel voor de uitvoering van het
leerlingenvervoer. Stel hiervoor een communicatieplan op;
- Bouw testmomenten in t.a.v. het dataprotocol en de ICT - systemen.
- Bepaal in onderling overleg gezamenlijk een plan van aanpak dat door partijen
gedragen wordt.
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Met bovenstaande punten in acht nemend, is de opdracht door de bestuurscommissie uitgezet om tot
een transitieplan te komen, waarbij op een heldere en concrete wijze invulling gegeven wordt aan de
transitie, om tot een geruisloze overgang te komen van de regiefunctie naar Transvision.
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2. Doelstellingen en resultaten
De doelstellingen van dit Plan van Aanpak:
- Het gezamenlijk realiseren van toekomstbestendig en kwalitatief leerlingenvervoer;
- In lijn met het bestek, het Programma van Eisen en de overeenkomsten, de regie en
uitvoeringstaken scheiden met borging van de kwaliteit van het leerlingenvervoer.
De resultaten zijn:
- Optimale dienstverlening en communicatie tussen en met alle bij het leerlingenvervoer
betrokken partijen (meerwaarde creëren voor de klant);
- Optimale samenwerking met en tussen alle betrokken partijen (heldere rollen en
verantwoordelijkheden).
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3. De organisatie
3.1 Rollen en verantwoordelijkheden
De regionale samenwerking rondom de inkoop, het beheer en de uitvoering van het leerlingenvervoer
maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio FoodValley, hierna te vernoemen
‘Regio FoodValley’. In dit traject zijn diverse partijen actief met ieder hun eigen rol en
verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in het bestek, het Programma van Eisen,
overeenkomsten en aanvullende afspraken zoals onder andere het klachtenprotocol (zie bijlage 1).
Figuur 1 geeft een schematische weergave van de betrokken partijen. Op te maken valt dat de Regio
FoodValley als opdrachtgever contact heeft met alle betrokkenen.

Figuur 1: Schematische weergave organisatie Valleihopper

Vanuit deze rolverdeling bestaat er tevens een contractuele verplichting tussen partijen. Deze wordt
in figuur 2 inzichtelijk gemaakt.
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Figuur 2: Schematische weergave contractuele verplichtingen
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3.1.1 De rollen binnen Regio FoodValley
Bestuurscommissie basismobiliteit
Wethouders van de deelnemende Regio FoodValley gemeenten, met in hun portefeuille het
onderwerp basismobiliteit vormen tezamen de bestuurscommissie basismobiliteit. De gemeenten
Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Wageningen nemen deel aan de gezamenlijke
organisatie betreffende het leerlingenvervoer van de Valleihopper. De bestuurscommissie neemt de
bestuurlijke beslissingen en zet de opdrachten uit betreffende het vervoer. Zij ontvangen middels de
leden input vanuit de afzonderlijke colleges.
Regionale ambtelijke werkgroep leerlingenvervoer
Beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten van Regio FoodValley aan de gezamenlijke
organisatie betreffende leerlingenvervoer vormen samen een ambtelijke werkgroep. Zij werken de
opdrachten van de bestuurscommissie uit en dragen beleidsonderwerpen aan om verder uit te kunnen
werken.
Beheerbureau Valleihopper
Het beheerbureau borgt onafhankelijkheid regiecentrale en Vervoerders, dragen zorg dat gemaakte
afspraken nagekomen worden (t.a.v. kwaliteit en financiën), beperken en beheersen risico’s en leveren
beleidsinformatie op, adviseren en ondersteunen bij beleid.
Stuurgroep Valleihopper
In het kader van de transitie is er een stuurgroep geformeerd. Het voorzitterschap van deze stuurgroep
is belegd bij Regio FoodValley. Transvision en Vervoerders nemen ook deel aan deze stuurgroep. De
stuurgroep komt op frequente momenten bij elkaar om afspraken over de transitie en het vervoer te
maken.
Projectgroep Valleihopper
In het kader van de transitie is er een projectgroep geformeerd. Deze projectgroep, bestaande uit
(uitvoerende) vertegenwoordigers van de drie partijen, te weten Transvision, Vervoerders en Regio
FoodValley, komt gemiddeld eens per drie weken bij elkaar om de praktische uitvoering van het
leerlingenvervoer vorm te geven.
Klankbordgroep Valleihopper
De input van ervaringsdeskundigen is belegd in het reizigerspanel en (gedurende de transitiefase) de
klankbordgroep leerlingenvervoer. In hoofdstuk vier wordt de invulling van de klankbordgroep nader
uitgewerkt.
3.1.2 De rollen van regiecentrale en Vervoerders
De Regiecentrale heeft een grote rol als het gaat om de organisatie en controle op het vervoer en de
chauffeurs, maar ook wanneer het om communicatie met ouders, werkende ICT en regievoeren gaat.
Daarnaast draagt de regiecentrale zorg voor de juiste managementinformatie en tijdige correcte
afrekeningen voor zowel gemeenten als Vervoerders.
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De Vervoerders zijn verantwoordelijk voor het leveren van voldoende opgeleide chauffeurs, het
correct uitvoeren van de route en kwalitatief, volgens het bestek beschreven, materieel.
Uiteraard hebben beide partijen ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, te weten het op een
kwalitatief correcte wijze een gezamenlijke invulling en uitvoering geven aan het leerlingenvervoer
voor de leerlingen die wonen in Regio FoodValley.
3.1.3 De rol van de regiogemeenten
Ambtenaren van de deelnemende gemeenten
Bij elke gemeente zijn er ambtenaren die zich bezig houden met de uitvoering van het
leerlingenvervoer. Deze ambtenaren dragen zorg voor het op juiste wijze aanleveren van de gegevens
en geeft beschikkingen af voor het leerlingenvervoer.
Daarnaast zijn er beleidsmedewerkers betrokken om deel te nemen aan de ambtelijke werkgroep
leerlingenvervoer om zo tot eenduidige regelgeving rondom het leerlingenvervoer te komen.
3.2. De verantwoordelijkheden van de Regio FoodValley/ deelnemende gemeenten
Om tot heldere werkafspraken te komen, is het noodzakelijk dat het voor alle partijen duidelijk is wie
waar voor verantwoordelijk is. Regio FoodValley is met onderstaande verantwoordelijkheden belegd:
1. Regio FoodValley is verantwoordelijk voor de organisatie van het leerlingenvervoer;
2. Regio FoodValley geeft Transvision / Vervoerders opdracht tot passend veilig vervoer;
3. Regio FoodValley controleert of de vervoerder zich aan de overeenkomst tussen de vervoerder
en de gemeente houdt;
4. Regio FoodValley en de regiogemeente benoemen een contactpersoon per deelnemende
gemeente voor de ouders of verzorgers voor Transvision;
5. Regio FoodValley informeert via de contactpersoon per deelnemende gemeente de ouders of
verzorgers zo duidelijk mogelijk over de aanvraagprocedure, de financiële bijdrage, de
klachtenregeling en rechten en plichten van ouders of verzorgers en leerlingen;
6. Regio FoodValley/ individuele gemeente behandelt de aanvragen voor afwijkingen van het
adres waar een kind wordt opgehaald en/of afgezet en geeft die bij goedkeuring door aan de
Transvision;
7. Regio FoodValley stelt het proces aanmelding leerlingen ten behoeve van het nieuwe
schooljaar ieder jaar tijdig vast;
8. Regio FoodValley stelt ieder jaar de einddatum aanmeldingen leerlingenvervoer nieuwe
schooljaar vast. Het totaal van aangemelde leerlingen samengevoegd tot een overzicht over
van de te vervoeren leerlingen waarmee Transvision een vervoersplan kan opstellen;
9. Regio FoodValley hoort bij klachten en/of problemen die niet door de vervoerder opgelost
(kunnen) worden, de ouders of verzorgers, de vervoerder, en indien nodig de contactpersoon
van de school en neemt zo nodig een voor beide partijen bindende beslissing;
10. Regio FoodValley onderneemt stappen op verzoek van Transvision op het moment dat de
leerling ’s ochtends herhaaldelijk niet op tijd gereed staat of als er na afloop van de schooldag
(herhaaldelijk) niemand aanwezig is om de leerling op te vangen en acties van de vervoerder
dit niet hebben opgelost.
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3.2.1 De verantwoordelijkheid van Transvision
1. Transvision behandelt klachten en meldingen van de vervoerder over de scholen en/of
leerlingen en/of ouders of verzorgers of eventuele begeleiders (namens de ouders of
verzorgers);
2. Transvision behandelt klachten en meldingen van de ouders of verzorgers of eventuele
begeleiders (namens de ouders of verzorgers) of contactpersonen van scholen over het
vervoer, de vervoerder of de chauffeur;
3. Transvision bepaalt of klachten al dan niet gegrond zijn op basis van het Programma van Eisen;
4. Transvision neemt maatregelen, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing geven tot het (tijdelijk)
niet vervoeren van de leerling, als de leerling na waarschuwingen van de chauffeur en de
vervoerder en na overleg met de ouders of verzorgers zich blijft misdragen;
5. Transvision controleert of de vervoerder zich aan de overeenkomst tussen de vervoerder en
de gemeente houdt;
6. Transvision verzorgt een tijdige capaciteitsbepaling en uitgifte van de roosters conform PVE;
7. Transvision is verantwoordelijk voor de meest efficiënte routes.

3.2.3 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
1. Na overleg tussen Transvision en Regio FoodValley wordt er een beslissing genomen in
gevallen die de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffen en waarin deze uitwerking niet
voorziet;
2. Transvision of Regio FoodValley kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van
bovenstaande, zo nodig na de ouders of verzorgers en/of de vervoerder gehoord te hebben
dan wel na advies te hebben gevraagd aan de contactpersoon van de school of andere
deskundigen.

3.2.4 Verantwoordelijkheid Vervoerders
1. De Vervoerders dragen zorg voor een correcte uitvoering van het leerlingenvervoer;
2. De Vervoerders zijn verantwoordelijk voor voldoende opgeleide chauffeurs;
3. Vervoerders zijn verantwoordelijk voor inzet juiste materieel conform PVE;
4. Vervoerders moeten voldoen aan VVR code en (bij)scholing chauffeurs;

3.2.5 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Transvision en Vervoerders
1. Regiecentrale en Vervoerders werken gezamenlijk aan de uitvoeringskwaliteit van het vervoer.
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4. Het project De Valleihopper
Om tot een goede transitie te komen, is het noodzakelijk om eenduidig in beeld te brengen hoe de
diverse onderdelen binnen de Valleihopper georganiseerd (dienen te) worden.
4.1 Projectorganisatie
Om zorg te dragen voor een optimale uitvoering van het plan van aanpak is gekozen voor het werken
in een projectorganisatie. Figuur 3 geeft een overzicht van de communicatielijnen die deze
projectorganisatie kent.

Figuur 3: Schematische weergave communicatie projectorganisatie
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4.2 Communicatie
Een belangrijke aanbeveling in het verslag van AT Osborne is het onderwerp ‘communicatie’. De
communicatie is een onmisbaar onderdeel van de organisatie rondom de transitie van het
leerlingenvervoer. In deze paragraaf zijn de verschillende communicatielijnen nader uitgewerkt. De
tijdlijnen betreffende de informatievoorziening moeten ten tijde van het schrijven van het Plan van
Aanpak nader worden uitgewerkt in de ambtelijke werkgroep leerlingenvervoer.
4.2.1. Communicatie met ouders
Goede informatievoorziening aan ouders is cruciaal. Het gaat daarbij om:
Informatie over de toegang tot leerlingenvervoer en algemene werkwijze: mogelijkheden,
aanmeldproces, financiële bijdrage, rechten en plichten.
Regio FoodValley zorgt jaarlijks in overleg met de gemeenten voor actuele informatie over de
uitvoering van het leerlingenvervoer, naar behoefte met diverse communicatiemiddelen.
Regio FoodValley zorgt voor algemene informatie op de website van de Valleihopper (werkwijze,
doorgeven wijzigingen, klachten). Transvision zorgt voor tijdige persoonlijke schriftelijke informatie
(per brief of digitaal) richting ouders, over onder andere ophaaltijden, route, de chauffeur, wijzigingen,
bijzondere omstandigheden en dergelijke.
Transvision regelt in overleg met Vervoerders dat ouders en leerlingen voorafgaand aan ieder
schooljaar en bij structurele wijzigingen kennis kunnen maken met de chauffeur.
Ouders kunnen contact opnemen met de Valleihopper (callcenter wordt verzorgd door Transvision),
in geval van vragen of klachten. Voor het doorgeven van incidentele wijzigingen in het reisschema van
een leerling kan een ouder een app gebruiken. De huidige app wordt om technische reden vervangen.
Ouders ontvangen hierover een brief en er is een handleiding beschikbaar.
(zie voor een ontwerp bijlage 2). Structurele wijzigingen verlopen altijd via de gemeente.
Er wordt veel waarde gehecht aan de ervaringsdeskundigheid van ouders en daarom worden zij in de
gelegenheid gesteld hun adviezen, wensen en vragen te delen. De Valleihopper heeft daarom naast
het bestaande Reizigerspanel, een Klankbordgroep Leerlingenvervoer ingesteld gedurende de gehele
transitieperiode. In principe loopt dit tot einde schooljaar, maar kan indien gewenst, verlengt worden.
Het Reizigerspanel geeft advies en vormt een mening over de zaken betreffende bestaande
vervoersvormen van de Valleihopper. Door middel van de Klankbordgroep Leerlingenvervoer worden
de ouders van leerlingen in het aangepast vervoer direct bij het Plan van Aanpak Leerlingenvervoer
betrokken. Ouders en leerlingen zijn samen een belangrijke stakeholder in dit proces. Vanuit elke
deelnemende gemeente neemt er een vertegenwoordiging plaats in de klankbordgroep. Daarnaast
zijn Regio FoodValley en Transvision hierbij aanwezig. Belangrijke items in de planning van het
transitiemodel worden met de klankbordgroep gedeeld. Deze bijeenkomsten zullen rondom de
aangegeven mijlpalen in de tijdsplanning plaats vinden. Aan de deelnemers van de klankbordgroep is
gevraagd om binnen hun eigen gemeente als ogen en oren op te treden.
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4.2.2. Communicatie met ouders en leerlingen
Op dit moment kennen de leerlingen en hun ouders hun chauffeur. Ten tijde van de transitie wordt
hierin niks gewijzigd. Met ingang van het nieuwe schooljaar kan hierin wel een mutatie optreden.
Volgens het bestek zal er voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een kennismaking plaatsvinden
tussen chauffeur, leerling en zijn of haar ouder.
Wanneer er een (incidentiele) wijziging in het reisschema van de leerling dient te worden doorgevoerd,
dan kan men dit middels een app kenbaar te maken. Structurele wijzigingen lopen via de gemeente
waar de leerling woont. Bij vragen of klachten kan men contact opnemen met De Valleihopper
(regiecentrale).
4.2.3. Communicatie tussen partijen
Er is in paragraaf 4.1 een communicatiemodel opgenomen waarin een schematische weergave van de
verschillende communicatielijnen weergegeven worden. Uit de conclusie in het verslag van AT
Osborne is op te maken dat de escalaties die gedaan zijn niet door iedereen op de juiste waarde
geschat zijn. Om te voorkomen dat er ten tijde van de transitie en in de komende schooljaren niet tijdig
genoeg actie wordt ondernomen wanneer er niet juist gehandeld wordt, is er een escalatiemodel
ontwikkeld (zie figuur 4). Uit het escalatiemodel is op te maken dat er een borging is van communicatie
en oplossing wanneer er zich een calamiteit voordoet.
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Figuur 4: innovatie- escalatiemodel

In de tijdsplanning (toegevoegd in een losse bijlage) zijn mijlpalen opgenomen. Rondom deze mijlpalen
vindt er overleg plaats met de leden van de stuurgroep en wordt de bestuurscommissie op de hoogte
gebracht van de stand van zaken rondom het leerlingenvervoer. Eens per drie weken vindt er een
projectgroep overleg plaats om de praktische zaken verder uit te werken.
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5. Uitvoering
In bestek staat opgenomen dat “voertuigen en chauffeurs rechtstreeks in verbinding staan met de
regiecentrale, een tussenschakel is niet toegestaan” en “alle voertuigen tijdens de uitvoering
aangestuurd dienen te worden door de regiecentrale”.
Aanvankelijk is voor het schooljaar 2017-2018 besloten om te gaan werken met een multicentrale.
Hiermee loggen chauffeurs tijdens de uitvoering in bij de centrale van Valleihopper (Transvision). Met
als gevolg dat de vervoerder in het geheel geen rechtstreeks zicht meer heeft op haar eigen voertuigen
en chauffeurs.
Vervoerders en Transvision zijn van mening dat een wat minder stellige benadering van de
bestekvoorwaarden leidt tot een betere samenwerking en kwaliteit van het vervoer. Deze
samenwerking vindt plaats vanuit het beginsel dat Vervoerders en Transvision elkaars rollen en
verantwoordlijkheden versterken ten behoeve van het regiemodel. Dit houdt in dat ook vervoerders
zicht hebben op hun eigen chauffeurs en voertuigen en daardoor kan er sneller geschakeld worden.
In dit Plan van Aanpak worden alle werkzaamheden, zoals bedoeld in het bestek, onverkort uitgevoerd
door de partijen die daarvoor ook verantwoordelijk zijn. Routes worden daarbij vanuit en door de
regiecentrale (via de systemen) ter beschikking gesteld aan de Vervoerders. Vanuit de systemen van
de Vervoerders worden de routes doorgezonden naar de voertuigen. Het krachtige hiervan is dat nu
ook gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur (systemen) bij de vervoerder.




De chauffeur – planning communicatie is daardoor in alle gevallen een technisch beproefde
koppeling;
Chauffeurs loggen in bij hun eigen centrale en maken gebruik van hun eigen bedrijfsportaal
(waar verschillende waarborgen zijn opgenomen)
Bij calamiteiten vindt rechtsreeks bijsturing plaats door vervoerder die over meer middelen
beschikt om problemen op te lossen of de nadelige gevolgen te beperken

Transvision heeft besloten om niet meer te gaan werken met Pitane, maar om te gaan werken met
hetzelfde planningsprogramma Wintax dat sinds 1 januari 2017 wordt gebruikt door Transvision en de
Vervoerders voor het vraagafhankelijke vervoer in de hele regio en het leerlingenvervoer in
Wageningen. Dit houdt in dat de koppelingen tussen de ICT systemen van de regiecentrale en de ICT
systemen van de Vervoerders al werkt.
Via real time koppelingen tussen de systemen van Vervoerders en regiecentrale houdt ook de
regiecentrale real time zicht op de uitvoering. Zij zien waar de voertuigen zich bevinden, hebben
rechtstreeks zicht op in- en uitstaptijden en al hetgeen noodzakelijk is voor het uitoefening van haar
monitorrol. De Vervoerder zorgt in eerste lijn voor de bijsturing, waarbij de regiecentrale real time
zicht heeft op de kwaliteit van de bijsturing. De communicatie over de bijsturing vindt plaats vanuit de
regiecentrale.
Bij deze werkwijze is sprake van “the best of both worlds”. De vervoerder doet dat waar zij goed in is,
namelijk het vervoeren van leerlingen en de aansturing en bijsturing van chauffeurs en voertuigen. De
regiecentrale verzorgt de routeplanning, de monitorfunctie inclusief realtime controle op de
uitvoering, communicatie bij verstoringen richting ouders en andere belanghebbenden.
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Deze werkwijze vraagt om duidelijke werkafspraken tussen vervoerder en regiecentrale. De
belangrijkste werkafspraken zijn reeds uitgewerkt:











Uitzonderingen (in het vervoerschema van een leerling) die bekend zijn en na de transitie
plaats vinden, worden los doorgegeven en niet geïmporteerd. Deze uitzonderingen worden
naderhand bijgewerkt, conform gemaakte afspraken verwerkingstijd.
Routes worden altijd minimaal voor 2 weken vastgezet in het agendapakket van de vervoerder.
De instroom en uitstroom van leerlingen voor het jaar 2018-2019 zal in gezamenlijk overleg
met regiecentrale en Vervoerders worden verwerkt in de nieuw te bepalen routes.
De vervoerder behoudt het contact met de chauffeur tot dat deze zijn rit heeft bevestigd,
nadat de rit bevestigd of gestart is, loopt de communicatie naar de chauffeur via de
regiecentrale.
Vervoerder neemt contact op met chauffeur bij niet op tijd in dienst melden
De regiecentrale neemt contact op met chauffeur bij incident tijdens uitvoer van de rit
Is er een incident tijdens de rit, bijv. een aanrijding, dan neemt de chauffeur contact op met
de vervoerder, deze zorgt voor een vervangende chauffeur c.q. voertuig.
De regiecentrale neemt indien nodig contact op met ouders, scholen en opdrachtgever. De
regiecentrale verzorgt tevens de verslaglegging.
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6. Voorbereiding leerlingenvervoer schooljaar 2018 – 2019
Parallel aan het transitieproces begint de Regio FoodValley ook aan de implementatie van het
leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018 -2019. De tijdlijn van deze processen aan de kant van de
opdrachtgever wordt nog besproken in de ambtelijke werkgroep leerlingenvervoer.
Deze implementatie bestaat uit twee processen:



Implementatie aan de kant van opdrachtgever/deelnemende gemeenten
Implementatie aan de kant van regiecentrale/Vervoerders

6.1 Implementatie aan de kant van deelnemende gemeenten/opdrachtgever.
Aan het beleidsoverleg nemen ambtenaren van de deelnemende gemeenten, het beheerbureau en
Transvision deel. Er worden verschillende onderwerpen besproken. Onderwerpen die in ieder geval
aan bod zullen komen zijn:
-

Tijdige ontvangst aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019. Hoe zal worden
omgegaan met ’te late’ aanvragen en hoe wordt er zorggedragen voor een goede organisatie.
Eenduidige manier van werken in Mybility; Inventariseren van gewenste aanpassingen aan
Mybility.

6.2 Implementatie aan de kant van de regiecentrale/Vervoerders
Onderwerpen die in de projectgroep aan bod komen zijn:
-

Stand still periode om de regiecentrale en Vervoerders de gelegenheid te geven om rust te
krijgen in de routes en chauffeurs ook kennis te laten maken met de ouders;
Te verwachten leerlingenaantallen schooljaar 2018-2019;
Is de huidige klachtenprocedure toereikend of moet die worden aangepast;
Vatstellen samenstelling welkomst-/informatiepakket voor ouders/leerlingen;
Tijdige capaciteit uitvraag en roosters.
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7. Beheers- en ondersteuningsmaatregelen
Om de doelstellingen te halen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 3, zijn er reeds een aantal maatregelen
beschreven die gemonitord zullen worden door Transvision en door het beheerbureau van Regio
FoodValley. Deze maatregelen zijn terug te vinden in een apart document, waar tevens mijlpalen in
opgenomen zijn om zo een heldere tijdlijn en planning te kunnen hanteren voor het behalen van de
doelen. Een nadere uitwerking is beschreven in dit hoofdstuk. De uitwerking is tweeledig. Het eerste
deel bevat ontwikkelpunten. Deze items zijn reeds in behandeling genomen, dan wel uitgewerkt of
behaald. Voor de volledigheid zijn ze opgenomen in dit hoofdstuk. Het tweede deel bevat items gericht
op de uitvoering. Daarnaast is de borging van de kwaliteit een belangrijk onderdeel. De uitwerking
hiervan is terug te lezen in paragraaf 7.3.
7.1 Functioneel programma van eisen ontwikkeling3
 Gezamenlijk met Vervoerders en regiecentrale bespreken en opstellen van programma van
wensen/eisen voor de transitie;
 Mijlpaal 1: Beoordelen technische en financiële haalbaarheid programma van eisen en
bepalen van mogelijke meerkosten door Vervoerders en regiecentrale;
 Mijlpaal 2: Beoordelen technische en financiële haalbaarheid programma van eisen en
mogelijke meerkosten door opdrachtgever;
 Mijlpaal 3: Vaststellen operationele projectgroep waarin vertegenwoordigers van Vervoerders
en regiecentrale zitting nemen om het Plan van aanpak verder uit te werken;
 Instellen stuurgroep met vertegenwoordigers van Vervoerders, regiecentrale en Regio
FoodValley. De stuurgroep komt periodiek bij elkaar en zijn in ieder geval gekoppeld aan
mijlpalen en daaraan gekoppelde beslismomenten;
 Instellen klankbordgroep. Partijen hechten grote waarde aan het instellen van een
klankbordgroep waarin ouders van leerlingen uit het leerlingenvervoer van alle deelnemende
gemeenten vertegenwoordigt zijn. Door het instellen van de klankbordgroep wordt de tijdige
inspraak en de deskundigheid van de ouders geborgd.
7.2 Functioneel programma van eisen uitvoering
 Technische aanpassingen en systeemkoppelingen ontwikkelen Week 5 tot en met week 18;
 Opstellen test dataprotocol ten behoeve van de dataoverdracht regiecentrale – Vervoerders;
 Testen van systemen en koppelingen weeknummer 10 en 11;
 Testen koppeling met Mybility ten behoeve van dataoverdracht gemeenten – regiecentrale;
 Gefaseerde praktijktest: week 14, 15 en 16;
 Mijlpaal 4: Informeren opdrachtgever over de test resultaten. Go/No Go moment voor verdere
uitrol;
 Informeren klankbordgroep over de testresultaten en besluit Opdrachtgever voor Go/No Go;
 Meivakantie week 18;
 Gefaseerde uitrol 20 voertuigen;
 Mijlpaal 5: Informeren opdrachtgever over de eerste uitrol. Go/No Go moment voor verdere
uitrol;
 Informeren klankbordgroep over de resultaten van de eerste uitrol en besluit Opdrachtgever
voor verdere Go/No Go;
 Verdere uitrol totdat de volledige migratie is afgerond voor aanvang van de meivakantie.

3

Reeds ondernomen processtappen
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7.3 Borging kwaliteit chauffeurs en voertuigen
Ter borging van de kwaliteit van het vervoer wordt door Transvision een protocol opgesteld voor de
verifiëring van de kwaliteit van voertuigen en chauffeurs. Onder andere worden onderstaande punten
opgenomen:








Huidige planningen (geplande routes zoals deze nu gereden worden)
Kentekens van de ingedeelde en vaste reserve voertuigen
Zijn voertuigen voorzien van werkende datacommunicatie
Lijst van ingedeelde chauffeurs inclusief certificaten en diploma’s
Lijst van vaste “vervangers“ chauffeurs inclusief certificaten en diploma’s
Lijst van mobiele telefoonnummers van chauffeurs/voertuig
Terugkoppeling van resultaten aan opdrachtgever.

Voorafgaand aan de overgang zal door Transvision in samenspraak met de Vervoerders bijeenkomsten
voor chauffeurs georganiseerd worden waarin onder andere de spelregels en communicatielijnen
behandeld zullen worden.
Momenteel worden de routes uitgevoerd zoals samengesteld door de huidige regiecentrale. De
afspraak is gemaakt dat deze ongewijzigd door Transvision worden overgenomen.
De huidige routes worden door Transvision vergeleken met de geregistreerde data in Mybility. Hieruit
volgt mogelijk een verschillenoverzicht. Transvision koppelt deze verschillen terug naar de individuele
gemeenten, die voeren mutaties door en Transvision controleert deze mutaties. Deze verschillen
dienen voor de definitieve overgang naar Transvision verholpen te zijn.
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Bijlagen

Bijlage 1: klachtenprocedure
Klachtenprocedure (volledige versie) Leerlingenvervoer Valleihopper:
Melding
Een melding is iedere uiting (veelal telefonisch op nummer 010 – 30 35 767) die direct actie behoeft.
Meldingen dienen geregistreerd te worden en worden zo snel mogelijk opgelost.

Calamiteiten
De Valleihopper registreert calamiteiten die tijdens het vervoer hebben plaatsgevonden. Bij elke
calamiteit wordt vermeld: de datum en tijd, het ritnummer, betrokken personeel, betrokken
leerling(en), omschrijving calamiteit.
De Valleihopper informeert terstond de ouders/verzorgers, de school en de gemeente in geval van
calamiteiten zoals bijvoorbeeld:
a. Een verkeersongeval met het voertuig;
b. Een (ernstig) verkeersongeval waar de leerlingen naar hebben kunnen kijken tijdens
de rit;
c. Geweld in het voertuig.
Onder vermelding van:
1. De naam van de chauffeur welke op het voertuig is ingezet;
2. De leerlingen welke zich nog in het voertuig bevinden op het moment dat het feit
zich voordeed.

Klachten
Een klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen over de uitvoering van het leerlingenvervoer in
de breedste zin van het woord, van de leerling, de ouders/verzorgers van de leerling of van ieder ander
die direct of indirect met het vervoer te maken heeft.
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Klachtprocedure:
Heeft u een klacht over de het leerlingenvervoer? Handelt u dan als volgt:
1.
Bespreek problemen of klachten eerst met de chauffeur (indien mogelijk).
2.
Meld problemen of klachten schriftelijk bij de Valleihopper. Dit kan via de website
www.valleihopper.nl, per mail: klachtenllv@valleihopper.nl
3.
De Valleihopper dient u uiterlijk 10 werkdagen na melding schriftelijk in te lichten over
de oplossing van de klacht.
4.
De Valleihopper zal, als de aard van de klacht daarom vraagt, in overleg met de
chauffeur, de school en/of ouders/verzorgers zoeken naar een geschikte oplossing.
5.
De gemeente zal door de Valleihopper van een inlogcode worden voorzien, zodat zij de
gemelde klachten en de afhandeling daarvan kunnen inzien. Bestuurlijk zal de
klachtenrapportage ook geagendeerd worden als daar aanleiding voor is.
6.
De Valleihopper zorgt voor een volledige klachtenregistratie en rapportage.
7.
Neem contact op met de gemeente als klachten blijven aanhouden en niet afdoende
worden opgelost.

Ongewenst gedrag leerling
Bij ongewenst gedrag van een leerling praat de chauffeur hierover met de leerling en zijn/haar
ouders/verzorgers en koppelt dit terug aan de Valleihopper.
Indien het gesprek niet leidt tot het gewenste resultaat, wordt dit nogmaals doorgegeven aan de
Valleihopper.
De Valleihopper informeert vervolgens de school, de ouders/verzorgers, registreert dit voorval als een
melding en zet deze voor opvolging door naar de betreffende gemeente. Iedere gemeente hanteert
vervolgens haar eigen beleid in deze.
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Bijlage 2: ontwerp handleiding installatie app

HANDLEIDING APP SCHOLIERENVERVOER

30

1. Inhoudsopgave
Applicatie installatie

32

Registratie

33

Functionaliteiten

34

Agenda

35

Mijn Taxi

36

Ziek melden

37

Persoonlijke Berichten

38

Heeft u nog vragen?

39

31

Applicatie installatie

Wanneer u de applicatie wenst te gebruiken voor het vervoer van de Valleihopper dient u deze te
downloaden voor uw Android of iOS smartphone via ofwel de Google Play store voor Android of de
AppStore voor iOS apparaten.
Open de desbetreffende store en zoek in het zoekvenster “Valleihopper”, download/ installeer de
applicatie en open de applicatie.
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Registratie

Wanneer u de applicatie gedownload en geopend heeft dient u allereerst een account aan te maken.
Dit is mogelijk door op de knop Ontgrendel te klikken, indien u in het verleden al een account heeft
aangemaakt kunt u inloggen met de bestaande accountgegevens, is dit niet het geval klikt u op
Registeren.
Vul het registratieformulier zo volledig mogelijk in, een geldig email adres is vereist om de registratie
te verifiëren. Wanneer u alle gegevens gevuld heeft drukt u op de knop Registreer. U Krijgt op het
door u doorgegeven email adres een bevestigingscode welke u dient in te voeren om registratie af te
ronden.
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Functionaliteiten

Na afronding van de registratie heeft u de mogelijkheid de functionaliteiten van de applicatie te
gebruiken. Wanneer u in het hoofdmenu zit klikt u op Mijn Valleihopper. Wij vragen u op het tabblad
Mijn Gegevens éénmalig uw persoonlijke gegevens/ contact informatie in te voeren.
Op het tabblad Mijn Agenda ziet u de naam van uw kind en kunt u doorgaan naar de
functionaliteiten, klik hiervoor op Klik hier voor alle functies.
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Agenda

Via de Agenda functie heeft u de mogelijkheid de opdrachten van uw kind in te zien. Per opdracht
staat beschreven welke datum het vervoer plaatsvindt en het tijdstip dat uw kind opgehaald wordt.
Het ophaaladres en de bestemming staan beschreven en indien van toepassing een opmerking bij de
opdracht.
Rechtsboven in ziet u de status van de betreffende opdracht.
-

Gereserveerd (de vervoersopdracht staat klaar in de planning)
Toegewezen (de chauffeur is onderweg om uw kind op te halen)
Onderweg (uw kind werd opgehaald en is onderweg naar de bestemming)
Uitgevoerd (uw kind is aangekomen op de bestemming)

AFMELDEN
Indien u uw kind wenst af te melden voor een bepaalde opdracht op een bepaalde dag dient u dit te
doen met de knop Afmelden. Dit kan u doen wanneer u bijvoorbeeld op de betreffende dag zelf uw
kind gaat ophalen op de school.
VERWIJDEREN
Wanneer u uw kind uit een route wenst te halen omdat uw kind geen gebruik meer maakt van dit
vervoer doet u dit via de knop Verwijderen. Let op alle opdrachten voor uw kind worden verwijderd
voor de betreffende route (zie ook de optie AFMELDEN).
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Mijn Taxi

Via de functie Mijn Taxi heeft u de mogelijkheid informatie in te zien van de toegewezen chauffeur
gekoppeld aan de vervoersopdracht van uw kind. Zo ziet u welke chauffeur uw kind komt ophalen,
het verwachte tijdstip dat de chauffeur bij u op locatie is of wanneer de chauffeur op bestemming
aankomt.
Wanneer de wagen is voorzien van positiebepaling kunt U tevens de wagen op kaart volgen indien u
wilt weten waar de taxi zich op een bepaald ogenblik bevindt.
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Ziek melden

Indien uw kind ziek wordt kunt u dit ook doorgeven via de applicatie. Via de functie Ziek melden
heeft u de mogelijkheid aan te geven dat uw kind ziek is en tijdelijk geen gebruik maakt van het
vervoer.
Wanneer het kind is ziek gemeld dient u uw kind beter te melden via de applicatie om opnieuw
gebruik te kunnen maken van het vervoer. Dit doet u door te klikken op Vervoer hervatten.
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Persoonlijke Berichten

Het is mogelijk dat het taxibedrijf contact met u opneemt wanneer er bijvoorbeeld een vertraging
optreedt of er andere belangrijke meldingen zijn. Dit kan onder andere door middel van de applicatie
gebeuren via een pushbericht.
Dit bericht wordt zichtbaar in uw telefoon wanneer deze vergrendeld is en is terug te lezen in de
applicatie wanneer u via het hoofdmenu gaat naar Mijn persoonlijke berichten.
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Heeft u nog vragen?
Wanneer u behoefte heeft aan contact met onze medewerkers bezoek dan onze website voor meer
informatie betreffende telefoonnummers. De Valleihopper valt onder de verantwoordelijkheid
van Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Alle rechten voorbehouden
De Valleihopper App maakt gebruik van Pitane Mobility Technologie en het uitbrengen is een initiatief van de regio Regio FoodValley. Pitane
Mobility is een geregistreerd handelsmerk van DGW Internet & AppServices. De software maakt gebruik van de Taxis Pitane Link Technologie
waarvoor licentie werd afgeleverd door Censys BV aan Transvision BV.
Versie: 1.0.3.3
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Bijlage 3: begrippenlijst









Afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling
voldoende begaanbare en veilige weg;
Roostersoftware: software van de regiecentrale die zorgt voor een efficiënte planning en
validatie, autorisatie, identificatie en administratieve afhandeling van financiële en reizigers
gegevens;
Basismobiliteit: alle vervoersvormen van project de Valleihopper;
Begeleider: Ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het
vervoer te begeleiden;
Beheerbureau: de ambtelijke ondersteuning van de Bestuurscommissie Basismobiliteit;
Dataprotocol: protocol die de wijze regelt waarop alle gegevens die te maken hebben met
de
rituitvoering worden uitgewisseld tussen regiecentrale en vervoerder(s).



Rooster: door de regiecentrale op te stellen rooster waarin de in te zetten
vervoercapaciteit door Vervoerders wordt vastgelegd.




Klankbordgroep: vertegenwoordiging van ouders ten behoeve van het Plan van Aanpak;
Leerlingen:
- Leerlingen die op basis van een gemeentelijke verordening leerlingenvervoer recht
hebben op aangepast vervoer tussen een huisadres of opstapplaats en school. Het
leerlingenvervoer en valt onder het routevervoer. Vervoer start schooldag en vervoer
einde schooldag. Op basis van specifieke indicaties gelden bijzondere voorwaarden voor
het vervoer.
- Leerlingen die op basis van de Jeugdwet recht hebben op aangepast vervoer van en naar
school met gekoppeld zorgarrangement en valt onder het routevervoer. Vervoer start
schooldag en vervoer einde schooldag. Op basis van specifieke indicaties gelden
bijzondere voorwaarden voor het vervoer.
Opdrachtgever: Regio FoodValley
Ouders: Ouders, voogden of verzorgers van de leerling.
Reizigerspanel: Panel bestaande uit een vertegenwoordiging van reizigers
Regiecentrale: Transvision is de partij die voor aanvang van het schooljaar zorgdraagt voor
het verwerken van de aanmeldingen, het maken van de planning; de regiecentrale
coördineert dit met de vervoerder(s). Transvision is de partij die tijdens het schooljaar
zorgdraagt voor het verwerken van alle mutaties, aanmeldingen en afmeldingen. De
regiecentrale coördineert dit met de vervoerder(s).
Rit: het deel van de route en de tijdsduur vanaf waar de leerling het vervoermiddel van de
vervoerder betreedt tot het punt waar deze leerling het vervoermiddel weer verlaat. In geval
van groepsvervoer betreft dit het deel van de route en tijdsduur vanaf het moment dat de
eerste leerling het vervoermiddel van opdrachtnemer betreedt tot het punt waar de laatste
leerling het vervoermiddel weer verlaat
Routevervoer: vervoer van één of meer reizigers die in min of meer vaste frequentie en
samenstelling reizen per taxi tussen hun woonadres en een activiteitenlocatie (school,
zorginstelling, werkvoorziening).
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Afsprakenkaart: actuele informatie over de spelregels rond en tijdens het vervoer;
Uitvoering vervoer: het beschikbaar stellen van en rijden met het juiste materieel en
personeel
op de door de regiecentrale gevraagde tijd en plaats.




Vervoercapaciteit: de maximaal benodigde vervoercapaciteit opgenomen in het rooster.
Vervoerder: de partij die zorgdraagt voor het uitvoeren van de rit voor de reiziger conform
het vervoersreglement;

Kaderbegrippen Vervoer Jeugdwet en Leerlingenvervoer:








Jeugdhulp: het stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit
en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend
met zijn of haar ontwikkelingsniveau. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk. Als
dit niet vanzelf gaat, komt de overheid in beeld;
Jeugdige: persoon die in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben voor begeleiding
of behandeling.
Jeugdwet: wet waarin de verantwoordelijkheid van gemeenten voor alle vormen van
jeugdhulp is vastgelegd;
Sociaal Domein: Alle organisaties, diensten en voorzieningen die samen die mensen
ondersteunen, die leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen;
Toegankelijke school: School waarop de leerling is aangewezen van de verlangde
godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;
Woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.
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Bijlage 4: afsprakenkaart leerlingenvervoer

Afsprakenkaart voor het leerlingenvervoer
Algemeen:
Tijdens het taxivervoer staat de veiligheid van de leerlingen voorop. Om deze veiligheid te
borgen is het belangrijk dat de volgende afspraken worden nageleefd.

Wij begroeten elkaar bij het binnenkomen in de taxi.

In de taxi dragen wij onze gordel op de juiste manier.

In de taxi zitten wij op de juiste manier op onze stoel.

Wij eten en drinken niet in de taxi.
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