
 

 

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
Deelformulier B: Speciaal Onderwijs 
 

Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen! 

Volledig invullen en  aankruisen indien van toepassing. 

6. FIETSVERGOEDING 

Kan de leerling met de fiets naar school? 

 

   Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school 

   Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school, omdat: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(→ vraag 10) 

   Nee, verklaar hieronder waarom niet: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (→ vraag 7) 

 

7. OPENBAAR VERVOER  

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 

   Ja  (→ vraag 10) 

   Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer 

dan 1,5 uur en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per 

openbaar vervoer worden teruggebracht. (→ vraag 9)  

 Nee, vanwege  Leeftijd 

   Onveilige route 

   Ontbreken openbaar vervoer (→ vraag 9) 

   Lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap (→ vraag 8) 

 



 

 

8. OPENBAAR VERVOER MET BEGELEIDING  

Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 Ja, de leerling heeft een verstandelijke, psychische, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap 

waardoor begeleiding noodzakelijk is. 

Vul verklaring 2 in  

 Ja, begeleiding is noodzakelijk vanwege de leeftijd van de leerling 

(→ vraag 10)  

 Nee, Vul verklaring 4 en/of 5 in (→ vraag 9) 

 nee, de leerling kan vanwege de handicap niet met het openbaar vervoer reizen, ook niet onder 

begeleiding (→ vraag 9)  

9. AANGEPAST VERVOER 

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande reden: 

  De lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer  

Vul verklaring 2 in. 
 

  De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan ___ uur 

onderweg en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar 

vervoer worden teruggebracht. Vul verklaring 3 in.  

  Openbaar vervoer ontbreekt. (→ Vraag 10) 

10. EIGEN VERVOER 

Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren 

  Ja   Wijze van vervoer:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Aantal te vervoeren leerlingen: …… 

 Aanvrager is  wel   niet bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren 

  (→ vraag 11) 

  Nee  (→ vraag 11) 

 

11. ONDERTEKENING 

De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld: 

 

Datum:  .................................................................................   

Plaats: ...................................................................................  

Handtekening aanvrager: 



 

 

TOELICHTING 

 

Vraag 6 

Onder een fiets kan tevens worden verstaan een driewieler of tandem. 

 

Vraag 7 

Aanvragers komen in aanmerking voor bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer 

indien: de leerling een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt en de afstand van de 

woning naar de school meer dan 6 km bedraagt. 

 

Vraag 8 

Voor leerlingen die een school voor speciaal onderwijs bezoeken geldt dat bekostiging van de kosten 

openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider. 

Ouders dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar 

vervoer gebruik te maken (hiervoor moet vraag 8 ingevuld worden.) 

 

Hiervan kan onder andere sprake zijn: 

- Indien de handicap (verklaring 2 invullen) dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding 

noodzakelijk maakt. 

- Indien de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een of meer keren over moet stappen 

op te gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is. 

-  Indien 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 (bijv. verkeersbrigadiers). 

 

Vraag 9 

Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 

indien voldaan wordt aan bovenstaande criteria en: 

- De lichamelijke, psychische, verstandelijke en / of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast 

vervoer vereist. Verklaring 2 dient ingevuld te worden. 

- De reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer 

tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht. Verklaring 3 

dient ingevuld te worden. 

- Openbaar vervoer ontbreekt. 

 

Let op: indien de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, 

psychische, verstandelijke en / of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist, 

kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn toch voor bekostiging in aanmerking komen. 

 

Vraag 10 

Indien de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar worden gemaakt via deze 

vraag. Dit betekent echter niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak 

kunnen maken op eigen vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag 

uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening. Tevens dient aangegeven te worden hoe en 

hoeveel leerlingen vervoerd worden en of men bereid is leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren. 

 

Vraag 11 

Indien het formulier niet ondertekend is door de aanvrager(s) van de vervoersvoorziening kan 

aanvraag niet behandeling worden genomen en wordt het formulier geretourneerd. 

 
 


