Aanvraagformulier leerlingenvervoer voor scholen voor basisonderwijs, speciale
scholen voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs
SCHOOLJAAR 2021/2022
1.

Gegevens leerling

Naam van de leerling

__________________________________________________________

Voornaam/voornamen

__________________________________________________________

Geboortedatum

__________________________________________________________

Adres

__________________________________________________________

Postcode en plaats

__________________________________________________________

2.

Gegevens aanvrager

Voorletters en naam

__________________________________________________________

Wat is uw relatie tot de leerling?
vader

voogd

verzorger

moeder

voogdes

verzorgster

Adres

__________________________________________________________

Postcode en plaats

__________________________________________________________

Telefoonnummer

__________________________________________________________

E-mailadres

__________________________________________________________

Wij vragen uw telefoonnummer omdat dit van belang is voor de vervoerder.
Uw telefoonnummer en uw e-mail vragen wij ook om contact met u op te nemen als er vragen of
onduidelijkheden zijn.

3.

Aanvraag vervoer

Is dit de eerste keer dat u leerlingenvervoer aanvraagt?
Ja. Stuur de toelaatbaarheidsverklaring met dit formulier mee.
Nee.

Geef aan welk vervoer u wilt aanvragen.
dagelijks en weekend- en vakantievervoer, geregeld door de gemeente. Ga verder met vraag 4.
eigen vervoer, met kilometervergoeding..
U geeft dit als wens aan. Dit betekent echter niet dat u automatisch aanspraak maakt op eigen
vervoer.
Vul vraag 4, 5 ,11 en 12 in.
De eerste schooldag waarop het vervoer nodig is: (datum) ___________________________________
Bent u bereid leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren?
4.

Ja

Nee

Soort onderwijs

Voor de toekenning wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de
leerling toegankelijke school.
Geef het soort onderwijs aan.
Primair onderwijs
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
(Voortgezet) speciaal onderwijs
ZMLK
ZMOK
Doven/slechthorenden/slechtzienden
Overig, namelijk __________________________________________________________________
Voortgezet onderwijs
Schoolsoort (bijvoorbeeld vrije school) _________________________________________________
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5.

Gegevens school

Naam van de school

__________________________________________________________

Groep

__________________________________________________________

Adres

__________________________________________________________

Postcode en plaats

__________________________________________________________

Telefoonnummer

__________________________________________________________

Vraagt u vergoeding van de vervoerskosten aan, terwijl een andere school dichter bij uw woning ligt?
Nee
Ja. Dan is Verklaring 1 (zie bladzijde 5 )van toepassing.
U moet deze verklaring meesturen met dit aanvraagformulier.
De enkele afstand tussen huis en school bedraagt ___________________________________________
(Vul de kortste route in. Zie Toelichting over afstand op bladzijde 7)
6.

Fietsvergoeding

Kan de leerling met de fiets naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school. Ga verder met vraag 10.
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school.
De reden daarvoor is: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ga verder met vraag 10.
Nee
De reden daarvoor is: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ga verder naar vraag 7.

7.

Openbaar vervoer

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja. Ga verder met vraag 10.
Ja, maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer is meer dan 1,5 uur. .Als de
leerling met aangepast vervoer reist, dan is de reistijd de helft of minder.
Ga verder met vraag 9.
Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt. Ga verder met vraag 9.
Nee niet zelfstandig. De reden is: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ga verder met vraag 8.
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8.

Openbaar vervoer met begeleiding

Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen<
Ja. De leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking waardoor
begeleiding noodzakelijk is. Ga verder met vraag 10
Vul verklaring 2 in en stuur deze met dit aanvraagformulier mee.
Ja. Begeleiding is noodzakelijk omdat de leerling (op 1 augustus 2021) jonger is dan negen jaar en
daarom niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Ga verder met vraag 10.
Ja. Begeleiding is noodzakelijk omdat de route onveilig is. Ga verder met vraag 10.
Nee, de leerling heeft door de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar de reistijd
van huis naar school met het openbaar vervoer is meer dan 1,5 uur. Als de leerling met aangepast
vervoer reist, dan is de reistijd de helft of minder. Ga verder met vraag 9
Nee, de leerling heeft door de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar openbaar
vervoer ontbreekt. Ga verder met vraag 9.
Nee, de leerling kan niet onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen.
Ga verder met vraag 9.
9.

Aangepast vervoer

Wat is de reden dat aangepast vervoer noodzakelijk is?
De verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap vereist aangepast vervoer.
Vul verklaring 2 in en stuur deze met dit aanvraagformulier mee. Ga verder met vraag 10
De leerling is met gebruik van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan _______ uur
onderweg. Als de leerling met aangepast vervoer reist, dan is de reistijd de helft of minder.
Ga verder met vraag 10
Vul verklaring 3 in (op bladzijde 5) .
Openbaar vervoer ontbreekt. Ga verder met vraag 10.
Anders, namelijk _______________________________________________________________________

10. Inkomensgegevens voor berekening eigen bijdrage
Deze gegevens hoeft u alleen in te vullen als de leerling een school voor basisonderwijs of een
speciale school voor basisonderwijs bezoekt en er geen sprake is van een beperking!
Is uw gezamenlijk gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers over 2019 lager
dan € 27.450?
Ja. Dan moet u een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.
U kunt deze downloaden wanneer u inlogt bij Mijn Belastingdienst.
De inkomensverklaring moet u meesturen met dit aanvraagformulier.
Nee
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11. Aanvullende informatie
Heeft u aanvullende informatie die van belang is voor de beoordeling? Vul die dan hier in.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u de gemeente Oost Gelre toestemming de noodzakelijke
gegevens van de leerling aan de vervoerder te verstrekken en ook aan andere deskundigen die de
gemeente Oost Gelre adviseren over het leerlingenvervoer

________________________________
Datum

________________________________
Handtekening aanvrager

Wanneer uw aanvraag onvolledig is ingevuld of de gevraagde stukken niet meegestuurd zijn,
kunnen we deze niet in behandeling nemen.
Een aanvraag wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.
Stuur dit formulier met bijlagen naar:
Gemeente Oost Gelre
Afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 - 39 35 57

VERKLARINGEN
Verklaring 1
Vraagt u een vergoeding van de vervoerskosten aan, terwijl een andere school dichter bij uw woning ligt?
Stuur dan een schriftelijke verklaring mee. Geef hierin duidelijk aan welke bezwaren u heeft tegen deze
school en waarom.
Verklaring 2
Geef hieronder aan wat de aard is van de beperking van de leerling. Voeg medische verklaringen toe als
u die heeft.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Verklaring 3
De reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan _______ uur.
Totale reistijd met openbaar vervoer van woning naar school of school naar woning is _______minuten
en bestaat uit:
looptijd

_______

minuten

wachttijd

_______

minuten,

reistijd

_______

minuten (met bus/trein)

Toelichting op de aanvraag:
Algemeen
Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet voor 1 juni worden ingediend. Voor 1 augustus wordt de
beschikking afgegeven.
Als een aanvraag niet voor 1 juni wordt ingediend, wordt binnen acht weken na het ontvangen van het
aanvraagformulier een beschikking afgegeven.
Als het vervoer in opdracht van de gemeente wordt verzorgd ontvangt de aanvrager geen vergoeding. De
leerling kan gebruik maken van het verzorgde vervoer.
Afstandscriterium
Aanspraak op leerlingenvervoer ontstaat als wordt voldaan aan het afstandscriterium.. Dit is voor
(speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs 6 kilometer en voor speciaal onderwijs 2 kilometer.
Het regelen van het schoolvervoer van kinderen en eventuele begeleiding valt onder de zorgplicht van de
ouders als deze binnen deze afstand van de school wonen. Alleen een (medische) verklaring waaruit
blijkt dat de leerling niet in staat is om zelfstandig te reizen, is geen aanleiding om leerlingenvervoer toe
te kennen.
Voor de vraag of de route voldoende begaanbaar en veilig is, is bepalend of de leerling langs die route
door een begeleider van en naar school kan worden gebracht.
Begeleiding
Begeleiding valt onder de zorgplicht van de ouders.
Blijken zij niet in staat te zijn te begeleiden, dan dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen (bijv. oppas,
buren, familie).
Indien naar het oordeel van de aanvrager de gezinssituatie het niet toelaat dat de leerling wordt begeleid,
zal dit onderbouwd moeten worden. Daarbij kan er ook voor worden gekozen om de leerling te laten
begeleiden. Als er nog andere jonge kinderen in het gezin aanwezig zijn, moet worden bekeken in
hoeverre hiervoor een oppas kan worden geregeld.
In noodsituaties kunnen ouders een beroep doen op de hardheidsclausule.

Hardheidsclausule
De verordening biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders af te wijken
van de bepalingen in de verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente
commissie leerlingenzorg, de commissie voor begeleiding, de regionale verwijzingscommissie en
eventueel andere deskundigen.
Alleen het gegeven dat begeleiding door de ouders niet altijd even makkelijk zal zijn, is geen reden voor
toepassing van de hardheidsclausule.
Als medische redenen worden aangevoerd, is een verklaring van een huisarts of specialist noodzakelijk.

Vraag 3
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekend en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in
een internaat of pleegezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal
onderwijs. Bij verblijf op andere gronden, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, komt het vervoer niet
voor vergoeding in aanmerking.
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Vraag 5
Richting
Leerlingenvervoer kan worden verkregen naar de dichtstbijzijnde school van de soort en de richting.
Onder richting wordt verstaan; de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een
onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is geen reden om
leerlingenvervoer toe te kennen.
Als u bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen
bijzondere scholen, moet Verklaring 1 ingevuld worden.
Voortgezet onderwijs
Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van voortgezet onderwijs bedoeld, zoals
VMBO (waartoe ook het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs behoren), HAVO en
VWO.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben alleen aanspraak op leerlingenvervoer als zij niet of niet
zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een lichamelijke, zintuiglijke en/of
verstandelijke handicap. Verklaring 2 moet ingevuld worden.
Alle overige leerlingen die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan, inclusief leerlingen
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.
Hieronder vallen bijvoorbeeld leerlingen die;
-

een handicap hebben maar in principe zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen;

-

om andere redenen dan een handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer;

-

een tijdelijke handicap hebben, zoals een gebroken been.

Zij kunnen, net als alle andere leerlingen in het voortgezet onderwijs, op basis van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WETOS) een tegemoetkoming aanvragen bij de
Informatie Beheer Groep.
Dit geldt ook in de situatie dat het niet (goed) mogelijk is met het openbaar vervoer naar school te reizen
vanwege het ontbreken van of slechte openbaar vervoervoorzieningen.
Afstand
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school moet uitgegaan worden van de kortste,
voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.
Vraag 7
Aanvragers komen in aanmerking voor bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer als
a. de leerling een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoekt en de afstand van de
woning tot de school meer dan 6 kilometer bedraagt;
b. de leerling een school voor speciaal onderwijs bezoekt en de afstand van de woning tot de school
meer dan 2 kilometer is.
Voor het openbaar vervoer worden de kosten van een jaartrajectkaart vergoed.

Vraag 8
Bekostiging van een begeleider voor een leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs is mogelijk als de
ouders aan kunnen tonen dat de leerling niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik
te maken.
Hiervan kan o.a. sprake zijn als:
-

de beperking (Verklaring 2 invullen) óf de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt;
de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meerdere keren moet overstappen op
te gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling niet verantwoord is;
de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate
oplossing van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijvoorbeeld verkeersbrigadiers etc.)
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Vraag 9
Als de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, geestelijke en/of
zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist, kunnen de kosten die hieraan verbonden
zijn toch voor bekostiging in aanmerking worden gebracht.

Alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.oostgelre.nl/privacyverklaring.
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