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Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020-2021 
 

Jeugd & Maatschappelijke 

Ondersteuning 

Aanvraagformulier 

leerlingenvervoer 

Schooljaar 2020-2021 

Stadhuis, Bogaardplein 15 

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk 
 

 
Telefoon 14 070 

E-mail zorgloket@rijswijk.nl 

Internet www.rijswijk.nl 
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk 
vermelden 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
Leerlingenvervoer kan alleen verkregen worden naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort en richting. Indien een  

vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl een of meer scholen van dezelfde 

onderwijssoort dichter bij de woning is/zijn gelegen, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende  

bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs of richting van onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen 

van de soort waarop de leerling is aangewezen. 

Persoonsgegevens van deze aanvraag worden opgenomen in onze gegevensbestanden. De gemeente houdt zich daarbij aan de 
privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als wij aangepast vervoer toekennen worden gegevens die 
relevant zijn doorgegeven aan de Trafficon B.V. Trafficon voert de dagelijkse gang van zaken voor de gemeente uit. 

 

1. Gegevens leerling 

Voorletters en  achternaam    

 

 
o M   o  V 

Roepnaam  Geboortedatum  

Adres  Postcode / woonplaats     

 
 
 

2. Gegevens te bezoeken school (Vergeet niet een kopie van het schooladvies van de plaatsingscommissie mee te sturen) 

Naam    

Locatie    

Adres  Postcode / plaats      

Richting*     

 

*Onder richting wordt verstaan de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting zoals 

Jenaplan of Montessori onderwijs is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. 

 
 
 

Soort onderwijs: 

o basisonderwijs o speciaal basisonderwijs o voortgezet onderwijs o voortgezet speciaal onderwijs o speciaal onderwijs 
 

 
Indien speciaal onderwijs welke: 

o cluster 1 (blinde en slechtziende kinderen); 

o cluster 2 (dove, slechthorende kinderen en kinderen met spraakmoeilijkheden); 

o cluster 3 (scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een 

lichamelijke handicap); 

o cluster 4 (scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en 

scholen verbonden aan pedologische instituten). 

 
 
 

Klas/groep    

Jaar vermoedelijke afronding 1 augustus 20     

Is de leerling rolstoelgebonden?  o  ja  o  nee 

mailto:zorgloket@rijswijk.nl
http://www.rijswijk.nl/
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3. Ingangsdatum 

Gewenste ingangsdatum schooljaar 2020-2021. 

Start schooljaar,      

anders, te weten     

De vergoeding van de vervoerskosten kan ingaan op de door de ouders/verzorgers gewenste datum van het schooljaar, mits deze datum niet ligt 

vóór het tijdstip waarop de aanvraag bij de afdeling leerlingenvervoer is binnengekomen. 

Aanvraag voor: o dagelijks vervoer o  weekend- en vakantievervoer** 

 
** De noodzakelijke kosten die zijn verbonden aan weekend- en vakantievervoer vergoeden we als de leerling in een internaat verblijft met 

het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of 

medische redenen, dan worden de kosten niet vergoed. 
 
 
 

 

4. Soort vervoer en toelichting 

In de toelichting kunt u aangeven waarom de keuze noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door beperkingen en gedragingen. 
 

 

o Openbaar vervoer zonder begeleiding (bus, tram, trein) 

Toelichting    

 
 

o Openbaar vervoer met begeleiding (bus, tram, trein) 

Toelichting    

 
 

o Eigen vervoer (auto, brommer, fiets) 

Toelichting    

 
 

o Aangepast vervoer (speciale taxi) 

Toelichting    

 
 

 
 

Let op: om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor welk vervoer dan ook, dient de afstand tussen het feitelijke woonadres en 

de dichtstbijzijnde toegankelijke school groter te zijn dan 6 kilometer. 

 
 
 
 

5. Gegevens aanvrager 

Voorletters en achternaam    

 

 
o M   o  V 

Adres   Postcode / woonplaats     

Telefoonnummer    

E-mail    

Bankrekeningnummer t.n.v.    

 
 

Relatie tot de leerling  o Ouder/verzorger  o Pleegouder o Anders, namelijk    
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6. Inkomensgegevens Alleen in te vullen voor leerlingen op het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. 

o Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2018 meer dan € 27.000,00 

U betaalt een drempelbedrag van € 571,00 

o Minder dan €27.000,00. U moet voor beide ouders een apart IB-60 formulier over peiljaar 2018 mee te sturen, ook als één van beide ouders 

geen inkomen heeft. (Op te vragen bij de Belastingdienst, 0800-0543).  

 
 
 

7. Ondertekening 

De ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
 
 

 
Plaats  Datum    

 
 

Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Checklist bijlagen 

Bij de aanvraag stuurt u, indien van toepassing, de volgende stukken mee: 

• IB-60 formulieren van beide ouders alleen voor (speciaal) basisonderwijs 

• Verklaringen van medisch specialist/behandelend arts niet zijnde de huisarts 

• Indien van toepassing indicatie speciaal onderwijs 


