
FAQ leerlingenvervoer
Wat is leerlingenvervoer? 
Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer tussen huis en school, voor leerlingen die niet dicht bij 
huis naar school kunnen of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. 
Leerlingenvervoer bestaat uit verschillende vervoersvoorzieningen. De vorm van de vergoeding waar u 
eventueel voor in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de afstand tot de school die uw kind 
bezoekt en de begeleidbehoefte van uw kind. 
De vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt over de afstand tussen het woonadres en 
de dichtstbijzijnde – voor uw kind – toegankelijke school. 
Het vervoer kan alleen betrekking hebben op de reis tussen het woonadres en de school van uw kind. 
Vervoer naar bijvoorbeeld de voor- of naschoolse opvang, wordt niet vergoed.

Voor wie is het leerlingenvervoer bedoeld? 
Deze regeling is bedoeld voor kinderen die niet dicht bij huis naar school kunnen of door een beperking niet 
zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente Heerlen heeft hiervoor een uitgebreide regeling. Of 
u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. U dient een aanvraag in en 
vervolgens beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van 
vervoer. 

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer?
Bij een aanvraag voor een voorziening leerlingenvervoer wordt er gekeken naar een aantal dingen:

- De leerling moet in Heerlen wonen:
 Het gaat dan om het woon-/verblijfadres van de leerling. De leerling dient op het woon-/verblijfadres 

ten minste drie nachten achter elkaar te slapen. Het woon-/verblijfadres kan afwijken 
van het adres van de ouders, bijvoorbeeld als een leerling beschermd woont in een 
instelling.

-  De afstand van het woonadres tot aan de school:
 • Bij Basisonderwijs komt de leerling in aanmerking voor een voorziening    

 leerlingenvervoer als de afstand meer dan 6 kilometer is.
 • Bij Speciaal Basisonderwijs en bij Speciaal Onderwijs komt de leerling in    

 aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer als de afstand meer dan 2   
 kilometer is.

 • Bij het Voortgezet Onderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs komt de   
 leerling alléén in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer, als de leerling  
 vanwege de beperkingen door zijn/haar handicap niet of niet zelfstandig kan reizen  
 met de fiets of met het openbaar vervoer.

- De mogelijkheden van de leerling en van de ouders:
 We willen de zelfstandigheid van de leerling zoveel mogelijk stimuleren.
 • Kan de leerling zelfstandig (of onder begeleiding) fietsen naar school, dan heeft dat  

 de voorkeur. Leerlingen leren op deze manier de verkeersregels.
 • Kan de leerling zelfstandig (of onder begeleiding) reizen met het openbaar vervoer,  

 dan leert de leerling hoe het openbaar vervoer werkt en is de leerling straks beter  
 voorbereid als hij/zij naar het voortgezet onderwijs gaat.

 • Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerling.  
 Kan een leerling niet zelfstandig reizen vanwege de beperking of vanwege  
 de leeftijd, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden van één van beide   
 ouders om de leerling te begeleiden. Indien de leerling in aanmerking komt voor  
 een voorziening leerlingenvervoer, dan worden de gemaakte reiskosten volledig  
 vergoed.



Wat is een voorziening leerlingenvervoer?
Er zijn verschillende voorzieningen leerlingenvervoer:
- De leerling reist zelfstandig (of onder begeleiding) met de fiets van huis naar school en terug. U kunt een 

reiskostenvergoeding ontvangen van € 0,09 per kilometer van huis naar school en terug voor de leerling 
(én voor een eventuele begeleider). De afstand wordt bepaald met behulp van de routeplanner van de 
ANWB, optie kortste route.

- De leerling reist zelfstandig (of onder begeleiding) met het openbaar vervoer van huis naar school en 
terug. U kunt de gemaakte reiskosten van het openbaar vervoer ontvangen van huis naar school en terug 
voor de leerling (én voor een eventuele begeleider).

- De leerling wordt door iemand gebracht van huis naar school en terug met de auto. U kunt een 
reiskostenvergoeding ontvangen van € 0,37 per kilometer van huis naar school en terug. De afstand 
wordt bepaald met behulp van de routeplanner van de ANWB, optie kortste route.

- Indien de leerling NIET zelfstandig óf onder begeleiding kan reizen vanwege beperkingen door zijn/haar 
handicap, dan kan de leerling zeer waarschijnlijk in aanmerking komen voor taxivervoer.

Wanneer ontvang ik bericht, als ik aanvraag voor een voorziening leerlingenvervoer heb gedaan?
Zodra u de aanvraag voor een voorziening leerlingenvervoer heeft ingediend, dient u van de gemeente 
Heerlen binnen 8 weken ná de aanvraagdatum een reactie te hebben ontvangen. Het kan zijn dat er 
onvoldoende gegevens zijn aangeleverd om de aanvraag te kunnen beoordelen. In dat geval vraagt de 
gemeente Heerlen de aanvullende gegevens schriftelijk bij u op en wordt de termijn voor de behandeling 
van de aanvraag met 2 weken uitgesteld.

Indien de leerling een beschikking (besluit) heeft ontvangen voor taxivervoer, per wanneer gaat het
vervoer dan in?
Zodra de leerling in aanmerking komt voor taxivervoer, ontvangt u van ons een beschikking (besluit) 
voor taxivervoer. Vanuit Gemeente Heerlen wordt er een bericht naar de betreffende 
taxivervoerder gestuurd. De taxivervoerder neemt binnen 5 werkdagen contact met u op 
om de ophaaltijd aan u door te geven. Indien het vervoer naar een school betreft, waar 
geen ‘standaardvervoer’ naar toe gaat, dan kan het langer dan 5 werkdagen duren, voordat 
het vervoer is geregeld.

Indien de leerling naar een voor- of naschoolse opvang gaat en de leerling heeft 
taxivervoer, kan de leerling dan bij het opvangadres worden afgezet?
Een voorziening leerlingenvervoer kan uitsluitend worden toegekend vanaf het woonadres 
van de leerling naar de school, waar de leerling onderwijs krijgt.

Indien de leerling in een andere gemeente dan Gemeente Heerlen al een voorziening 
leerlingenvervoer heeft en de leerling verhuisd naar Gemeente Heerlen, loopt deze 
voorziening dan automatisch door, als ik de adreswijziging doorgeef?
Indien een leerling verhuist van een andere gemeente naar Gemeente Heerlen, dient er een 
nieuwe aanvraag voor een voorziening leerlingenvervoer bij Gemeente Heerlen te worden 
gedaan. Omdat de situatie hierdoor wijzigt, kan het b.v. zijn dat op basis van het nieuwe 
woonadres er een andere voorziening mogelijk is voor de leerling of géén voorziening 
meer mogelijk/nodig is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval, indien de leerling vanaf het 
nieuwe adres gezien vlakbij de school woont.

We willen als ouder(s)/verzorger(s) graag een verder weg gelegen school van 
het onderwijssoort dat wordt aangeraden aan de leerling, kunnen we dan tóch in 
aanmerking komen voor een vervoersvoorziening?
Indien de ouder(s)/verzorger(s) zelf kiest/kiezen voor een verder weg gelegen school 
van het onderwijssoort dat wordt aangeraden aan de leerling en deze school valt onder 
een ander samenwerkingsverband (Innovo/Movare), dan de school waar de leerling vanaf 
komt, dan komt de leerling niet in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer.



Het onderwijssoort is een basisschool (BS), een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), voor speciaal 
onderwijs (SO), voor voortgezet onderwijs (VO) of voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

De leerling krijgt ná school nog therapie. Kan de leerling hiervoor ook vervoer krijgen?
Indien de leerling ná school nog therapie krijgt en er is een vervoersvoorziening vanuit de therapie naar huis 
nodig, dan dient dit te worden aangevraagd bij de afdeling Jeugd van het WMO loket. Het telefoonnummer 
hiervan is 045 – 560 4004. Bij de aanvraag leerlingenvervoer dient u aan te geven dat het leerlingenvervoer 
op deze momenten niet nodig is.

Is vervoer mogelijk voor een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken been?
Een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken been of arm, komt in principe niet in 
aanmerking voor leerlingenvervoer. In het leerlingenvervoer kennen we alleen de structurele handicap 
waarvoor eventueel vervoer kan worden verleend. Structureel betekent in dit geval: langer dan 3 maanden.

Wie is waarvoor verantwoordelijk in het leerlingenvervoer? 
• De ouders/verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kinderen. 
• De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het tijdig én volledig indienen van de aanvraag voor 

leerlingenvervoer.
• De gemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag binnen 8 weken. Deze 

termijn kan verlengd worden tot 10 weken.

Indien de leerling wordt vervoerd met aangepast vervoer (busje):
• De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer.
• De vervoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het vervoer.
• De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Als een kind zich misdraagt, 

kan het gebeuren dat hij/zij niet meer mee mag in het vervoer.
• De vervoerder is alleen verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het 

vervoer als de schuld bij het bedrijf of de chauffeur ligt.
• De school is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen als de taxi aankomt en 

bij het in- en uitstappen.

Moet de gemeente voor begeleiding zorgen? 
Begeleiding is primair een taak van de ouders of verzorgers. Blijken zij niet in staat te zijn 
te begeleiden, dan dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen (bijv. oppas, buren, familie).

Mag de ouder/verzorger zelf kiezen welke vorm van vervoer wordt aangevraagd? 
Of u in aanmerking komt voor een vergoeding en welke vorm van vervoer, is een besluit 
van de gemeente Heerlen. De gemeente neemt het besluit op basis van de regels die 
staan in de ‘verordening leerlingenvervoer gemeente Heerlen 2014’ en de bijbehorende 
beleidsregels. 

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen woning en school. Welk vervoer valt NIET 
onder de regeling leerlingenvervoer? 
• vervoer naar buitenschoolse opvang of oppasadres
• vervoer naar dagbehandeling of therapeut
• vervoer naar dokter of ziekenhuis
• vervoer naar een logeerhuis
• vervoer naar het werkadres van de ouder/verzorger
• vervoer naar (sport)clubs of zwembad
• vervoer buiten de schooltijden
          
            >>>



Wordt het vervoer van school naar de buitenschoolse opvang of een oppasadres vergoed? 
Leerlingenvervoer wordt alleen vergoed voor het vervoer tussen het woonadres en de school van de 
leerling. Voor vervoer naar bijv. de buitenschoolse opvang kunt u informatie opvragen bij de organisatie 
waar deze voorziening onder valt.

Vanaf welke leeftijd van de leerling kan leerlingenvervoer worden aangevraagd? 
Ouders kunnen vanaf het moment dat hun kind vier jaar is geworden eventueel aanspraak maken op het 
leerlingenvervoer.

Tot welke leeftijd hebben leerlingen recht op leerlingenvervoer? 
Zolang leerlingen toegelaten zijn tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ongeacht of zij de 
leerplichtige leeftijd hebben bereikt of al voorbij zijn, kan recht bestaan op leerlingenvervoer, als voldaan 
wordt aan de regels in de verordening. 
Voor een leerling van een school voor het voortgezet onderwijs met een structurele handicap, stoornis of 
ziekte, waardoor de leerling niet of niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, bestaat 
het recht op leerlingenvervoer. De (on)mogelijkheden van reizen van de leerling dienen medisch te worden 
onderbouwd. 

Moet ik elk jaar een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen? 
Om vast te kunnen stellen voor welke vergoeding voor leerlingenvervoer u in aanmerking kunt komen, is het 
noodzakelijk dat de aanvraag ieder jaar opnieuw wordt ingediend. U dient de volledige aanvraag vóór 
1 mei – dus voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft - van het schooljaar bij de 
gemeente in te dienen. Als u al een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangt van de gemeente, ontvangt 
u het nieuwe aanvraagformulier automatisch en deels voor ingevuld. Zo heeft u voldoende tijd om de 
benodigde gegevens te verzamelen en op te sturen. 
Ontvangt de gemeente de aanvraag na 1 mei, dan kan de gemeente niet garanderen dat de 
aanvraag voor aanvang van het nieuwe schooljaar is afgehandeld. 
Ontvangt u het aanvraagformulier onverhoopt niet, dan kunt u het downloaden van de 
website en zelf invullen. (www.heerlen.nl/leerlingenvervoer)  Ook kunt u op werkdagen 
tussen 9:00 uur en 14.00 uur terecht bij de gemeente, telefoon: 14045.
Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier, verwijzen we u naar het sociale 
buurtteam, telefoonnummer WMO loket: 045-5604004.

Kan ik een aanvraag doen voor een meerjarige beschikking? 
Voor sommige kinderen kan naar aanleiding van een aanvraag voor leerlingenvervoer 
een meerjarige beschikking worden afgegeven. De duur van deze beschikking kan per 
individuele aanvraag verschillen.

Mijn kind heeft twee woonadressen in verband met co-ouderschap, hoe moet ik 
leerlingenvervoer aanvragen voor beide adressen? 
Een kind van gescheiden ouders kan twee woningen hebben. Bijvoorbeeld bij co-
ouderschap, als het kind evenveel bij de ene als de andere ouder verblijft, zou je kunnen 
zeggen dat er sprake is van twee hoofdverblijven. Indien leerlingenvervoer is gewenst, 
moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen 
verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Hierbij gaat 
het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de feitelijke verblijfplaats van 
de leerling. De betreffende gemeenten toetsen de aanvraag elk aan de eigen verordening 
leerlingenvervoer. Hierbij bekijken ze onder meer of er sprake is van een woning in 
de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of 
voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt regelmatig voor dat slechts voor één van 
beide woonadressen aanspraak op leerlingenvervoer bestaat, doordat de school niet de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school is vanuit beide adressen.



Wat als mijn kind tijdelijk ergens anders verblijft? 
Verblijft uw kind vanwege omstandigheden tijdelijk ergens anders, dan moet u direct contact opnemen met 
de gemeente om te overleggen wat er met het vervoer moet gebeuren.

Wat als er iets wijzigt in de situatie van mijn kind (bijv. een verhuizing, verandering van school)? 
Wanneer er iets wijzigt in de situatie van uw kind en/of in de situatie van de school die uw kind bezoekt, dan 
kan dit van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding of het type vervoer waarvoor u een vergoeding 
ontvangt. Voorbeelden van wijzigingen zijn een verhuizing, wisseling van school of schoollocatie en de 
gezondheidssituatie van uw kind. Of u besluit dat u uw kind zelf naar school gaat brengen. Hoe sneller u 
deze wijzingen meldt, hoe groter de kans dat de eventuele nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer op tijd 
is verwerkt en aanpassingen zijn geregeld. Daarom is het belangrijk om bij wijzigingen tijdig contact op te 
nemen met de gemeente.

Moet de bus wachten als de leerling niet op tijd klaar staat, want een kind is toch leerplichtig? 
De bus hoeft niet te wachten als de leerling niet op tijd klaar staat. De ouders of verzorgers moeten ervoor 
zorgen dat het kind op tijd klaar staat op de met de vervoerder afgesproken tijd.

Mag je lastige kinderen het vervoer ontzeggen? 
De chauffeur begeleidt de leerlingen tijdens het vervoer. Ouders moeten hun kinderen vertellen zich zo te 
gedragen dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. 
Blijkt toch extra begeleiding nodig te zijn, dan zullen de ouders er zorg voor moeten dragen dat er 
begeleiding komt. De gemeente stelt hiervoor een zitplaats ter beschikking voor begeleiding. 
De gemeente kan ook besluiten de leerling te schorsen van het leerlingenvervoer en het vervoer stoppen, als 
de ouders niet voor de noodzakelijke begeleiding zorgen.

Mijn kind blijft langer op school voor aanvullende therapie, kan de ophaaltijd van de taxi 
hieraan aangepast worden? 
Nee, het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijden zoals die in het schoolplan 
staan. Bij aanvang van het schooljaar wordt op basis van deze gegevens een vervoersplan 
gemaakt waarbij het vervoer van leerlingen zoveel mogelijk wordt gecombineerd.

Wat als mijn kind ziek is? 
Als uw kind ziek is, moet u dat op tijd doorgeven aan de vervoerder. Dit voorkomt dat de 
vervoerder voor niets bij u aan de deur komt. Dat geldt ook als uw kind weer beter is, dan 
wordt uw kind weer in de route opgenomen. 
Hiernaast moet u de ziekmelding natuurlijk ook door geven aan de school.

Wat als mijn kind op school ziek wordt of plotseling naar huis moet? 
U dient dan zelf voor vervoer te zorgen.


