
Heb je er al eens gedacht om je kind op een andere 
manier dan met de schoolbus naar school te laten 
gaan? Ontdek hier de verschillende mogelijkheden 
voor het buitengewoon onderwijs in Leuven. 

Anders ... en beter voor je kind
Een beter georganiseerd leerlingenvervoer, met en  
zonder de bus, is in het voordeel van alle kinderen  
in het buitengewoon onderwijs.  

Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn en zoveel  
mogelijk kansen krijgen om te spelen en te leren.  
Bij kinderen die (te) lang op de bus zitten lukt dat  
vaak niet: ze moeten wachten, lang stilzitten, overstappen 
en de drukte op de bus zorgt voor stress.  

De Leuvense scholen voor buitengewoon onderwijs 
geloven dat het anders kan en zorgen voor kortere  
busritten en extra diensten. 

Leerlingenvervoer is meer dan de schoolbus
Met het Leuvense project ‘Anders … omdat het kan’  
zoeken we samen met jou naar de beste manier om je  
kind naar school te laten komen. We bekijken individueel 
hoe de verplaatsingen naar school haalbaar zijn voor jou 
als ouder en voor je kind zelf: te voet, met de fiets, met  
het openbaar vervoer of de schoolbus. Zo werken we 
samen aan meer zelfstandigheid in mobiliteit, binnen  
ieders mogelijkheden.

Door te werken met centrale opstapplaatsen, kinder- 
opvang op school en in de buurt van de woonplaats van  
de kinderen, wonnen we veel tijd op de busritten.  
Dankzij de medewerking en inspanningen van ouders en 
kinderen maakten we het anders en beter voor iedereen. 
Daar doen we het voor! 

Stappen  is de leukste manier om naar school te  
komen als je op maximum 1,5 km van de school woont.  
Het is gemakkelijk en gezond. Je bent niet afhankelijk van 
vaste busuren en kan gezellig babbelen. Door te wandelen 
leer je samen met je kind het verkeer beter kennen.  
En als je vaak stapt, slaagt je kind er misschien zelfs in  
om op een keer alleen naar school te komen. 

Vraag iemand op school om samen met je kind het traject 
te oefenen. Zo ontdekken we samen welk hulpmiddel  
je kind nog nodig heeft om zelfstandig naar school te  
stappen.

Fietsen is ideaal voor een afstand van 1,5 tot 5 km.  
Door naar school te fietsen gebruikt je kind veel energie 
en zal de concentratie in de klas een stuk beter zijn.  
Met fietsen train je ook heel wat motorische vaardigheden 
en leer je rekening te houden met andere weggebruikers. 
Naar school en terug fietsen is sportief en leerrijk. 

De school zoekt graag mee naar oplossingen op maat. 
Vraag advies op school over de juiste fiets of vraag  
iemand om met je kind het traject te oefenen.

Hulpmiddelen
Niet elk kind kan zich volledig zelfstandig verplaatsen.  
Gelukkig bestaan er heel wat tips en hulpmiddelen die  
je kind ondersteunen in zelfredzaamheid. Apps zoals  
Blue Assist en Viamigo, foto’s van de route of kaartjes  
met pictogrammen zijn maar enkele voorbeelden.  
Als ouder helpen ze je om je kind met een gerust hart  
op weg te sturen.

In elke school zijn er begeleiders die advies geven en 
samen met je kind kunnen oefenen om veilig te voet,  
met de fiets of het openbaar vervoer naar school  
te komen. 

V.U.: Elke Bossaert, Mobiel 21 vzw, Vital Decosterstraat 67A, 3000 Leuven.

Collectief georganiseerd leerlingenvoer  
en aangepast vervoer op maat voor sommige kinderen 
(vb. type 4) blijven bestaan. 

Kinderen die het verst van school wonen, de meeste  
begeleiding nodig hebben en het minst mobiel zijn, 
komen hiervoor als eerste in aanmerking. Komt je kind 
met de schoolbus, dan kan het opstappen aan centrale 
opstapplaatsen. 

Het busvervoer is er vooral voor kinderen die verre  
verplaatsingen moeten maken. Kinderen die op minder 
dan 1,5 km (voor BuBaO) of 4 km (voor BuSO) van school 
wonen, hebben geen toegang meer tot het collectief  
leerlingenvervoer.

Een plek op een bus die regelmatig leeg blijft, geven we 
graag aan iemand die elke dag vervoer nodig heeft. 

Met het openbaar vervoer naar school komen is een 
optie voor iets oudere en zelfstandigere kinderen die in de 
buurt van een bushalte of treinstation wonen. Wie aan de 
juiste voorwaarden voldoet, kan een gratis Buzzy Pazz of 
treinabonnement via de school krijgen. 

Je kind leert zich oriënteren, leert omgaan met tijd en met 
onvoorziene omstandigheden. Gelukkig is het dan in een 
omgeving waar er vaak iemand in de buurt is om te helpen. 

Heeft je kind training nodig of vind je het moeilijk om zelf 
de juiste bus of trein te vinden, vraag dan hulp op school. 
Zij kunnen jou en je kind op weg helpen of hulp aan de 
mobiliteitscoach vragen. 

De juiste routes en uren vind je op www.delijn.be en 
www.nmbs.be. 

Met het pilootproject ANDERS ... omdat het kan! 
willen de scholen voor buitengewoon onderwijs in  
Leuven, samen met de ouders en de Vlaamse overheid,  
de mobiliteit van de leerlingen verbeteren.

Sinds 1 oktober 2019 is er een mobiliteitscoach  
die samen met leerlingen trajecten kan oefenen van  
en naar school: te voet, met de fiets of met bus of trein. 

De mobiliteitscoach helpt kinderen zich zo zelfstandig  
mogelijk te verplaatsen. Per leerling wordt een plan  
opgemaakt waarbij iedereen een rol heeft: de ouders,  
de begeleiders van de leefgroep, het schoolteam, de  
mobiliteitscoach en de leerling zelf. 

Heeft je kind training nodig of vind je het moeilijk om zelf 
de juiste bus of trein te vinden, vraag dan eerst hulp op 
school. Zij kunnen jou en je kind op weg helpen of de hulp 
van de mobiliteitscoach inschakelen.

http://www.delijn.be
http://www.nmbs.be
http://www.parkschoolleuven.be
http://www.dbgroenveld.be


Opvang op school
Voor- en naschoolse opvang heeft vele voordelen.  
Je kind wordt onthaald en verzorgd in een vertrouwde 
omgeving en krijgt extra kansen om te spelen en te 
ontspannen. In sommige scholen is er ook huiswerk- 
begeleiding. Opvang op school geeft jou als ouder  
meer mogelijkheden om je werkdag te plannen en  
minder gehaast te zijn.

Soms is opvang in de buurt waar je woont een oplossing. 
Wij bekijken of er plaats is voor je kind in een lokale  
opvang en of de schoolbus er kan stoppen. 

Parkschool BuBaO
Op de Parkschool is er inclusie-opvang in  
samenwerking met SKLO en vzw Kinderkuren  
van de Stad Leuven. 

 - Opvang elke werkdag vanaf 7 uur  
en na school tot 18.30 uur, 
ook op woensdag.

 - Kostprijs: 0,45 euro/begonnen kwartier.  
Korting bij meerdere kinderen en sociaal tarief  
mogelijk.

 - Meer info via 016 27 22 36.

Ter Bank BuBaO en BuSO 
Ter Bank organiseert opvang binnen de school 
zowel voor kinderen uit het lager onderwijs  
als secundair onderwijs. 

 - Opvang elke werkdag vanaf 7 uur  
en na de school tot 18 uur.

 - Opvang op woensdagnamiddag tot 16 uur.

 - Kostprijs opvang: gratis.

 - Meer info via 016 29 01 81.

De gemeente Herent werkt actief mee aan vlotter  
busvervoer van en naar de 5 Leuvense buitengewone  
scholen. Voor kinderen uit Herent zijn er daarom:

2 centrale opstapplaatsen met voorzieningen  
(wachtruimte, toilet, speelruimte …)
- Parking GC De Wildeman
- Parking Sporthal Ivo Van Damme

2 locaties voor inclusieve voor- en naschoolse opvang:
- Kinderopvang Hib-Hop Overstraat
- Kinderopvang Hib-Hop Wildemanspark

Elke werkdag vanaf 7 uur en na school  
tot 19 uur (woensdag tot 16 uur).
1,33 euro per 30 minuten, sociaal tarief mogelijk.
Meer info via de coördinator: 016 29 85 45.

Don Bosco Groenveld Plus BuSO
Don Bosco Groenveld Plus organiseert geen voor- 
en naschoolse opvang. 

 - Toezicht op de speelplaats elke ochtend  
vanaf 8 uur.

 - Op dinsdag en donderdag is er avondstudie  
van 15.35 uur tot 16.25 uur met huiswerk- 
begeleiding.

 - Kostprijs avondstudie: gratis.

 - Meer info via 016 23 16 35.

Woudlucht BuBaO
Basisschool Woudlucht heeft een eigen semi-
internaat en organiseert ook opvang binnen  
de school.

 - Opvang elke werkdag vanaf 7.30 uur  
en na de school tot 18.30 uur,  
ook op woensdag.

 - Kostprijs opvang: gratis.

 - Meer info via 016 38 06 66.

Woudlucht BuSO
De opvang is voorlopig tijdelijk binnen een  
proefproject.

 - Opvang elke werkdag vanaf 7 uur  
en na de school tot 18 uur. 

 - Opvang op woensdagnamiddag tot 14 uur. 

 - Kostprijs opvang: gratis.

 - Meer info via 016 38 06 66.

Windekind BuBaO en BuSO
Windekind (Schapenstraat, Leuven) organiseert 
zelf geen opvang, maar werkt samen met het 
Multifunctioneel Centrum (MFC) Onderweg. 
Windekind (Don Bosco Sint Lambertus, Waverse-
baan, Heverlee) organiseert inclusie-opvang in 
samenwerking met vzw Kinderkuren.

 - Opvang elke werkdag vanaf 7.30 tot 8 uur en  
16 tot 18.30 uur, op woensdag van 11.30 tot 
18.30 uur.

 - Deze opvang is betalend, er is ook een  
sociaal tarief. Inschrijven is noodzakelijk.

 - Meer info via Kinderkuren vzw:  
016 27 22 36.

Opstapplaatsen en opvang in jouw buurt?
Door het aantal opstapplaatsen te beperken, winnen  
we heel wat reistijd. We praten met verschillende  
gemeenten in Oost-Brabant om voor- en naschoolse  
opvang voor leerlingen uit het basisonderwijs aan te 
bieden, gekoppeld aan een opstapplaats. 

Andere opstapplaatsen zonder opvang willen we  
comfortabeler maken door een wachtruimte en toilet  
te voorzien. De school organiseert samen met de  
betrokken gemeenten infomomenten voor ouders  
en kinderen die in aanmerking komen. 

De samenwerking met gemeenten is nieuw en kan niet 
overal onmiddellijk starten. Het is opgenomen in een 
langdurig traject van verschillende jaren.

tel:%20+32%20(0)%2016%2027%2022%2036
http://www.parkschoolleuven.be
http://www.dbgroenveld.be

