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 be
langrijk en mogelijk kostenbesparend
onderdeel van. Een goede factuur
controle 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 gecontro
leerd. 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 toepas
sing, of de kosten van het vervoer
op de juiste manier worden verdeeld
tussen de samenwerkende gemeen
ten. Hierdoor heeft u altijd inzage in
de ontwikkeling en achtergronden
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.

Managementrapportages

Naast factuurcontrole biedt het
Dashboard Leerlingenvervoer u
ook de mogelijkheid om met één
druk op de knop overzichtelijke rap
portages over uw leerlingenvervoer
te produceren. U kiest daarbij zelf
over welke periode en over welke
contracten (percelen) u een rap
portage wilt. U kunt heel eenvoudig
maandrapportages over een en
kel perceel uitdraaien, maar ook
school- of boekjaarrapportages over
meerdere percelen. U heeft op elk
gewenst moment inzage in bijvoor
beeld de nog te verwachten kosten
voor de rest van het (school)jaar, de
(gemiddelde) kosten per leerling of
per schooltype, de bezettingsgraad
van de voertuigen en de tijd dat
uw leerlingen in het vervoer zitten.
Deze gegevens worden, waar rele
vant en gewenst, eveneens afgezet
tegen benchmarkgegevens van alle
andere deelnemende gemeenten.

Gegevensbeheer

Het Dashboard Leerlingenvervoer
biedt u verder de mogelijkheid om
uw leerlingenlijsten en scholenlijsten
centraal en overzichtelijk te behe
ren. U kunt van alle leerlingen een
individueel dossier aanleggen in
het Dashboard Leerlingenvervoer.
Elke mutatie in het vervoer verwerkt
u eenvoudig in uw eigen bescherm
de 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 up-to-date gegevens en houdt
u grip op uw leerlingenvervoer.

Extra modules

Het Dashboard Leerlingenvervoer
is naar wens uit te breiden met
modules voor het digitaal aanvra
gen van het leerlingenvervoer (en
de verwerking van die aanvragen),
een ouderlogin en een klachtenre
gistratie.

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 web-applicaties voor
de overheid stelt. U hoeft zelf niets
te installeren 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.

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het doelgroepen
vervoer. Wij adviseren gemeenten over de organisatie van het doelgroepen
vervoer, 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.

