Toelichting aanvraag leerlingenvervoer
2019-2020
Behandeling van de aanvraag

instelling. Alleen invullen indien dit verschilt van

Het is belangrijk dat u de aanvraag zo snel mogelijk

het woonadres van de leerling. Het bankrekening-

indient, bij voorkeur vóór 1 juni. Als uw aanvraag ná 1

nummer (IBAN) is alleen van belang wanneer u een

juni wordt ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat

vergoeding aanvraagt. Vergeet niet te vermelden

uw aanvraag voor de start van het schooljaar behan-

op welke naam de rekening staat.

deld kan worden.
Uw aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst

3

Gegevens van de school

behandeld. In bijzondere gevallen kan de behandeling

Geef hier het schooladres op waar de vervoerder de

met vier weken worden verlengd. Hiervan krijgt u thuis

leerling naar toe brengt en afhaalt.

schriftelijk bericht.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een
vergoeding of een vervoersvoorziening moet de

Wanneer uw aanvraag onjuist, onduidelijk of onvolledig

afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde

is, krijgt u twee weken de tijd om uw aanvraag te

toegankelijke school groter zijn dan 6 km. Bij

corrigeren of aan te vullen. Als we uw aanvullende

het bepalen van de afstand wordt uitgegaan van

informatie niet op tijd ontvangen kunnen wij uw aan-

de kortste route, aangegeven door de ANWB-

vraag niet behandelen. U kunt dan een nieuw aanvraag-

routeplanner.

formulier invullen.
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Schooltijden

Wijzigingen

Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd op de vaste

Gedurende het lopende schooljaar moet u wijzigingen,

schooltijden. Alleen in uitzonderlijke situaties

die van invloed zijn op de vergoeding of de vervoers-

wordt hier van afgeweken in verband met de moge-

voorziening, direct schriftelijk aan de afdeling leerlin-

lijkheden en beperkingen van de leerling.

genvervoer doorgeven. Het gaat hierbij om verandering
van: woonadres, school, inkomen en andere gegevens
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Schoolsoort

die bepalend zijn voor het recht op vergoeding of ver-

De schoolsoort is van belang voor het bepalen van

voersvoorziening.

de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Ook stellen
wij aan de hand van de schoolsoort vast of u wel of
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Gegevens van de leerling

geen drempelbedrag moet betalen.

Hier kunt u de naam, geboortedatum en woonadres van de leerling invullen. Het gaat hier om het

Basis Onderwijs of Voortgezet Onderwijs (voor

woonadres waar de vervoerder de leerling ophaalt

leerlingen met een ernstige handicap)

en terugbrengt.

Het gaat hier om leerlingen met een langdurige verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische
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Gegevens van de ouders of verzorgers
Het betreft hier het (post)adres van de aanvrager of

handicap, waardoor zij niet in staat zijn zelfstandig

of met begeleiding gebruik te maken van het open-
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Ingangsdatum voor het vervoer

baar vervoer of de (brom)fiets.

De ingangsdatum van het vervoer kan niet eerder

Langdurig is: langer dan drie maanden. Een dok-

zijn dan de datum waarop de aanvraag bij de

tersverklaring of een verklaring van een andere

gemeente Renkum is ontvangen. Een vergoeding

deskundige is hierbij noodzakelijk.

voor het leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Basis Onderwijs met godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting
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Wat vraagt u aan?

Hier wordt gevraagd naar de richting, zoals: katho-

Vergoeding Openbaar Vervoer of de fiets

liek, gereformeerd, islamitisch, vrije school, open-

Is de leerling op 1 augustus 2019 negen jaar of

bare school, enzovoort. Een onderwijskundige rich-

ouder, dan gaat de leerling in principe zelfstandig

ting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori onder-

met het openbaar vervoer of op de fiets.

wijs, valt buiten de wettelijke regeling.

SBO-scholen ofwel Speciale scholen voor
Basis Onderwijs
Dit zijn basisscholen voor leerlingen met leerproblemen of opvoedkundige problemen (voorheen
het LOM en MLK onderwijs).

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs ofwel
clusterscholen
Dit zijn de scholen voor blinden en slechtzienden,
doven en slechthorenden, Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen, langdurig zieke kinderen met een
lichamelijke handicap, Zeer Moeilijk Opvoedbare
Kinderen en kinderen met meervoudige handicaps.

Praktijkonderwijs en LWOO
Leerlingen die naar het praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs gaan, komen niet in

Vergoeding Openbaar Vervoer of de fiets met

aanmerking voor leerlingenvervoer, tenzij er spra-

begeleiding

ke is van een ernstige verstandelijke, lichamelijke,

Is de leerling op 1 augustus 2019 jonger dan negen

zintuiglijke of psychische handicap en zij als gevolg

jaar of gehandicapt (beantwoord ook vraag 10),

daarvan helemaal niet of niet zelfstandig met het

dan gaat de leerling in principe onder begeleiding

openbaar vervoer kunnen reizen.

met openbaar vervoer of op de fiets. Ook de bege-

Een doktersverklaring of een verklaring van een

leider komt voor een vergoeding in aanmerking.

andere deskundige is hierbij noodzakelijk.

Wanneer de begeleider meerdere kinderen begeleidt, komt hij / zij slechts één keer in aanmerking
voor een vergoeding.

Samen Reizen Met: Leren zelfstandig reizen met
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Noodzaak voor aangepast vervoer

openbaar vervoer of fiets.

Wanneer een leerling vanwege een lichamelijke,

De gemeente beidt aan uw kind gratis te leren rei-

verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap

zen met het openbaar vervoer of de fiets. Er gaan

een beroep doet op aangepast vervoer, dan moet

dan tijdelijk begeleiders met uw kind mee met als

er bij de aanvraag een verklaring door een deskun-

doel uw kind zelfstandig te leren reizen. Ook wor-

dige worden afgegeven. Zie vraag 15 van het aan-

den de kosten voor openbaar vervoer vergoedt. .

vraagformulier. De deskundige verklaart waarom
de leerling niet in staat is (ook niet onder begelei-

Aangepast vervoer per taxibusje

ding) gebruik te maken van het openbaar vervoer

Dit vervoer wordt alleen verstrekt aan leerlingen

of vervoer per (brom)fiets.

die niet in staat zijn (ook niet onder begeleiding)

Wanneer u niet in staat bent om uw kind met

gebruik te maken van het openbaar vervoer of

openbaar of eigen vervoer naar school te brengen,

(brom)fiets. Zie ook de toelichting bij vraag 9.

moet u dit aangeven op het formulier.

Eigen vervoer

Ouders die beiden werken worden in staat geacht

Wanneer ouders te kennen geven dat zij de leerling

hun kind of kinderen naar school te begeleiden of

zelf willen vervoeren en hiervoor een vergoeding

hiervoor zelf een andere oplossing te vinden.

willen ontvangen, moeten zij toestemming
vragen aan het college van B&W. Na toestem-

Wanneer u aangeeft dat aangepast vervoer nood-

ming zal ofwel een kilometervergoeding worden

zakelijk is omdat de reistijd naar school langer is

verstrekt volgens de Reisregeling Binnenland,

dan anderhalf uur, dan moet u een schriftelijke

ofwel een vergoeding op basis van de kosten van

verklaring bijvoegen waarin de reistijd wordt ver-

het openbaar vervoer.

meld onderverdeeld in looptijd, wachttijd en reistijd per bus of trein.
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Dagelijks of weekeind vervoer
Dagelijks vervoer

10 Welke handicap heeft de leerling?

Het vervoer van huis naar school en terug. Vervoer

Wanneer u aangeeft dat een leerling vanwege

naar de naschoolse opvang valt niet onder het leer-

een handicap niet in staat is om zelfstandig of met

lingenvervoer.

begeleiding met openbaar vervoer, fiets of bromfiets naar school te reizen, moet u hier aan geven

Weekend vervoer

om welke handicap het gaat. U moet ook vraag

De noodzakelijke kosten voor het weekend- en

15 door een commissie of een deskundige van de

vakantievervoer worden vergoed indien de leerling

school laten invullen of een verklaring van de huis-

in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog

arts of andere deskundige meesturen.

op het volgen van passend (voortgezet) (speciaal)
onderwijs.

11 Aandachtspunten voor aangepast
vervoer
Dit betreft informatie over de leerling die belangrijk is voor het aangepast vervoer (bijvoorbeeld: dat
de leerling in een rolstoel vervoerd moet worden).

12 Drempelbedrag

15 Verklaring van de directeur of de

Het drempelbedrag geldt voor aanvragers van wie

commissie voor de begeleiding of

het gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar

ambulante begeleider

2017 hoger is dan € 26.550,-.

Een deskundige moet hier een korte maar wel

Als bewijs van inkomen moet de aanvrager van elk

voldoende gemotiveerde verklaring afgeven over

gezinslid met een inkomen een IB-60 formulier over

waarom de leerling niet in staat is (ook niet met

het jaar 2017 bijvoegen.

begeleiding) gebruik te maken van het openbaar

Dit is verkrijgbaar bij de belastingdienst.

vervoer.
De mededeling dat de leerling cluster I, II, III of IV

Bezoekt de leerling een school voor Speciaal

onderwijs volgt is niet voldoende voor het toeken-

Basisonderwijs of het Regulier Basisonderwijs en

nen van aangepast vervoer. Evenmin de medede-

vanwege een verstandelijke, zintuiglijke of licha-

ling dat de leerling te jong is.

melijke handicap, niet of niet zelfstandig met
het openbaar vervoer kan reizen, dan hoeven de

In verband met de samenstelling van de groep in de

ouders geen drempelbedrag te betalen.

taxibusjes wordt u verzocht aan te geven tot welke
groep deze leerling behoort.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende

Bijvoorbeeld de groep met gedragsproblematiek of

drempelbedragen:

de zéér kwetsbare leerlingen.

- € 426,- voor leerlingen naar het Speciaal Basis
		 Onderwijs (voorheen LOM, MLK)
- € 710,- voor leerlingen naar het reguliere
		 basis onderwijs.
Het maakt niet uit met welke vorm van vervoer

Meer informatie
Informatie over het leerlingenvervoer kunt u opvragen bij meneer Broere, Sociaal Domein, telefoon
(026) 33 48 315.

de leerling reist.

14 Aanvraagformulier naar waarheid
ingevuld
Vergeet u vooral niet uw aanvraagformulier van
een datum te voorzien en te ondertekenen.
Zonder handtekening kan de aanvraag niet in
behandeling worden genomen.

Gemeente Renkum, Generaal Urquhartlaan 4,

Aan de inhoud van deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen.
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