Aanvraag tegemoetkoming in de kosten voor het
vervoer naar school, schooljaar 2020-2021
Om te kunnen bepalen of en zo ja voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt, vult u deze
aanvraag in.
U komt NIET in aanmerking voor een vervoersvoorziening (en hoeft het formulier niet in te vullen)
als:
a. De enkele afstand van huis naar school korter is dan 6 kilometer of
b. De leerling naar het voortgezet onderwijs gaat en zelfstandig met het openbaar vervoer kan
reizen.
Er zijn twee situaties waarin een uitzondering op bovenstaande regels geldt. Als een van de
volgende regels van toepassing is komt u (mogelijk) wel in aanmerking voor een
vervoersvoorziening:
a. De leerling kan door een structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen
of
b. De leerling kan vanwege een tijdelijke handicap die meer dan 3 maanden duurt niet zelfstandig
reizen.
Bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Motiveer dan bij 7 in
dit aanvraagformulier duidelijk waarom volgens u afgeweken moet worden van de bepalingen in de
Verordening leerlingenvervoer, indien mogelijk met een verklaring van een deskundige. Verder vult
u ook de delen A tot en met C en de verklaringen die voor u van toepassing zijn in.
Deze aanvraag bestaat uit:
Deel A:
Aanvraag voorziening -> In te vullen door de ouders/verzorgers.
Deel B:

Opgave reismogelijkheden -> In te vullen door de ouders/verzorgers.

Deel C:

Schoolverklaring en vervoersadvies -> In te vullen door de directeur van de
school waarop de leerling op het moment van aanvraag is ingeschreven/les
volgt. Als de leerling nog niet bij een school staat ingeschreven moet dit
formulier ingevuld worden door de school waar de leerling les gaat volgen.

Belangrijk !!!
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde bijlagen en
informatie, worden in behandeling genomen.
U bent verplicht wijzigingen, die zich tijdens het schooljaar voordoen en van invloed zijn op de
vergoeding, binnen twee weken schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan per email naar
gemeente@heerde.nl.
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Deel A:

Aanvraag voorziening (in te vullen door de ouders/verzorgers)

1. Gegevens aanvrager (vader, moeder of verzorger).
Naam

_____________________________________ man/vrouw

Adres

_____________________________________

Postcode/woonplaats

_____________________________________

Telefoon/mobiel

_____________________________________

Burgerservicenummer

_____________________________________

Emailadres
Relatie tot leerling
 Vader
 Moeder
 Pleegouder
 Anders namelijk:

_____________________________________

_____________________________________

Bij co-ouderschap (Alleen invullen bij afwijkend adres van de aanvrager. Als de co-ouder in een
andere gemeente woont, moet ook daar een aanvraag voor een voorziening worden ingediend.)
Naam

_____________________________________ man/vrouw

Adres

_____________________________________

Postcode/woonplaats

_____________________________________

Telefoon/mobiel

_____________________________________

Emailadres
Relatie tot leerling
 Vader
 Moeder
 Pleegouder
 Anders namelijk:

_____________________________________

_____________________________________

2. Gegevens leerling
Voornaam

_____________________________________

Achternaam

_____________________________________

Verblijfadres

_____________________________________

Postcode/woonplaats

_____________________________________

Geboortedatum

_____________________________________

Burgerservicenummer

_____________________________________
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3. Algemene vragen
Heeft de leerling vorig schooljaar ook een tegemoetkoming in de kosten gehad?
Zo ja, voor welke voorziening?
 Fiets
 Openbaar vervoer zonder begeleiding
 Openbaar vervoer of fiets met begeleiding
 Eigen vervoer
 Aangepast vervoer

Ja/Nee

Werd deze tegemoetkoming verstrekt door de gemeente Heerde
Ja/Nee
Zo niet, welke gemeente heeft dan de tegemoetkoming verstrekt? __________________
Ontvangt u nog een andere vergoeding voor de kosten van het vervoer naar school, anders dan een
vergoeding op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten?
Ja/Nee
Zo ja, de hoogte hiervan is _______________ (bewijsstuk bijvoegen).
4. Aanvraag betreft (in principe wordt uitgegaan van de reguliere schooltijden)
 Dagelijks vervoer volgens reguliere schooltijden
 Vervoer naar stageplaats
o locatie stageadres: _______________________________________________________
o dagen naar stage:
Ochtend (tijden invullen)
Middag (tijden invullen)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

 Anders, namelijk: ______________________________________________________________
Ochtend (tijden invullen)

Middag (tijden invullen)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Waarom moet afgeweken worden van de reguliere schooltijden:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Weekeinde- en vakantievervoer
De enkele afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis bedraagt ___ kilometer
(alleen invullen als er weekeinde- en vakantievervoer gevraagd wordt)
5. Gewenste datum van ingang vergoeding: (in principe startdatum schooljaar)
Startdatum schooljaar:
__________________________
Gewenste datum ingang vergoeding/vervoer
(invullen als de leerlingen op een andere datum op de
school start dan de ingangsdatum van het schooljaar): __________________________
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6. Gegevens school waar uw kind heengaat
Naam school

______________________________________

Onderbouw/Bovenbouw

______________________________________

Richting van de school

______________________________________

Adres

______________________________________

Postcode/Plaats

______________________________________

Telefoon

______________________________________

Afstand huis-school
De enkele afstand tussen huis (Adres waar het kind voor het grootste deel van de week verblijft. Dit
is ook het adres waar het kind bij toekenning van de voorziening aangepast vervoer, wordt
opgehaald.) en school bedraagt volgens de kortste route op de ANWB routeplanner:
_____ kilometer op de fiets
_____ kilometer met de auto

Dichtstbijzijnde school
Is deze school de dichtstbijzijnde school die hetzelfde type (bijvoorbeeld speciaal basisonderwijs)
onderwijs biedt als de school waar de leerling les gaat volgen?
 Ja
 Nee -> Vul verklaring 1 in en ga naar de volgende vraag over schoolsoort.
Schoolsoort
 Regulier basisonderwijs
 Speciale school voor basisonderwijs
 Speciaal onderwijs, namelijk:
 Cluster 1 – Onderwijs aan kinderen met visuele handicaps (blind en slechtziend);
 Cluster 2 – Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden;
 Cluster 3 – Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke
handicap en kinderen die langdurig ziek zijn, alsook de zeer moeilijk lerende kinderen
(ZMLK);
 Cluster 4 – Onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke
handicap (hieronder vallen o.a. ZMOK en LZK scholen).
 Regulier Voortgezet onderwijs
 Speciale school voor voortgezet onderwijs
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Deel B:

opgave reismogelijkheden

Op welke dagen kan uw kind zelfstandig naar school?
 Nooit
 Ja, met de fiets op ____________________________________ (dagen aankruisen )
 Ja, met het openbaar vervoer op _________________________ (dagen aankruisen)
Ochtend

Middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Als uw kind niet (altijd) zelfstandig naar school kan, wat is hiervan de reden:
 Mijn kind is op 1 augustus 2020 jonger dan 9 jaar
 Mijn kind heeft een handicap
 Er is een onveilige route
 Openbaar vervoer ontbreekt
 De reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer dan
1,5 uur
 Anders, namelijk _____________________________________________________________
Op welke dagen kan uw kind met begeleiding (van u of van iemand anders) zelfstandig
naar school?
 Nooit
 Ja, met de fiets op ____________________________________ (dagen aankruisen )
 Ja, met het openbaar vervoer op _________________________ (dagen aankruisen)
 Ja, ik (of iemand anders) breng en of haal mijn kind met de auto op de volgende dagen:
Ochtend
Middag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Bent u bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren/begeleiden:
 Nee
 Ja
Aantal leerlingen dat vervoerd kan worden: _________
Als uw kind niet (altijd) onder begeleiding naar school gebracht kan worden, wat is
hiervan de reden?
 Mijn kind is op 1 augustus 2020 jonger dan 9 jaar
 Mijn kind heeft een handicap
 Er is een onveilige route
 Openbaar vervoer ontbreekt
 De reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer dan
1,5 uur
 Anders, namelijk _____________________________________________________________
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Reden aanvraag aangepast vervoer
Zijn er nog dagen dat uw kind niet door u of door iemand anders naar school gebracht kan worden?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening aangepast vervoer.
Gezinssamenstelling en werktijden van ouders/verzorgers worden door de wet niet gezien als reden
om aangepast vervoer in te zetten. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Indien u
dit als reden opgeeft, dan zal er individueel gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.
Geef hieronder de reden waarom uw kind niet naar school gebracht/gehaald kan worden door uzelf
of door iemand uit uw omgeving.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Afwijkend adres
Uw kind wordt in principe van en naar het verblijfsadres gebracht en gehaald. Als u hiervan af wilt
wijken dan kijken wij per geval naar de mogelijkheden. We kunnen niet garanderen dat dit ook
toegekend wordt.
Geef hieronder de reden waarom uw kind naar een ander adres moet worden gebracht of gehaald.
_______________________________________________________________________________
Naam waar het kind gebracht wordt:
______________________________________________
Afwijkend adres en postcode:
______________________________________________
Telefoonnummer 2e adres:
______________________________________________
Ochtend

Middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
7. Verzoek tot afwijking bepalingen Verordening leerlingenvervoer
Bent u van mening dat u recht heeft op een vervoersvergoeding, ondanks dat u niet voldoet aan de
bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer? Geef dan hier de reden waarom afgeweken moet
worden van de bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Vrijstelling betaling eigen bijdrage
Indien de leerling naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs gaat, betalen de
ouders, als het gezamenlijk inkomen meer is dan € 27.000,- in principe een eigen bijdrage. De
hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de afstand tot de school, het km-tarief van het openbaar
vervoer en de draagkracht van de ouders.
Komt u in aanmerking voor de vrijstelling van de betaling van een eigen bijdrage?
 Ja, de leerling is vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap op
ander vervoer dan openbaar vervoer aangewezen of kan vanwege een zodanige handicap niet
zelfstandig van openbaar vervoer gebruikmaken. -> Vul verklaring 2 in.
 Ja, het gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen over 2018 was lager dan € 27.000,(U moet een IB-60 formulier 2018 van de belastingdienst bijvoegen)
 Nee
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9. Verklaringen (invullen indien van toepassing)
Om te bepalen voor welke vergoeding u in aanmerking komt hebben wij nog nadere verklaringen
nodig. U vindt deze op de website www.heerde.nl/leerlingenvervoer.
Verklaring 1: Als u overwegende bezwaren heeft tegen onderwijs op de dichtstbijzijnde
toegankelijke school.
Verklaring 2: Als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft.
Verklaring 3: Als de reistijd meer dan 1,5 uur is.
Aanvullende informatie/bijlagen
Indien sprake is van bijzondere omstandigheden of wanneer u een nadere toelichting wilt geven op
uw aanvraag of indien u een advies heeft van een Indicatiecommissie, Commissie voor de
begeleiding of het Samenwerkingsverband, dan kunt u die informatie bijvoegen. U kunt desgewenst
ook een medische verklaring toevoegen. U kunt deze in een gesloten envelop doen, met daarop de
aanduiding “vertrouwelijk”. Bij de beoordeling van de aanvraag zal vertrouwelijk met die informatie
omgegaan worden.
Toelichting: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Ondertekening
Aanvrager heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en verklaart zich te zullen houden aan de
voorschriften, zoals die gelden voor het leerlingenvervoer.
Naam

_____________________________

Datum

_____________________________

Plaats

_____________________________

Handtekening _____________________________
Ik heb de volgende bijlagen toegevoegd:








Verklaring 1 Overwegende bezwaren onderwijsrichting
Verklaring 2 Handicap
Verklaring 3 Reistijd
IB-60 formulier (2018)
Medische verklaring /deskundigenverklaring
Bewijsstuk hoogte andere vergoeding voor kosten van vervoer
Anders, namelijk ____________________________________________
Houdt u er rekening mee dat de beoordeling van uw aanvraag de nodige tijd kost. Uiterlijk
binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag besluit het college over de aanvraag.
Indien een vergoeding voor aangepast vervoer wordt beschikt, wordt dit vervoer in principe
maximaal 10 werkdagen nadat het college de beschikking heeft afgegeven, in gang gezet. Tot
dat moment bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de leerling.
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Deel C. Schoolverklaring en vervoersadvies Leerlingenvervoer
(In te vullen door de directeur van de school waarop de leerling op het moment van aanvraag is
ingeschreven/les volgt. Als de leerling nog niet bij een school staat ingeschreven moet dit formulier
ingevuld worden door de school waar de leerling les gaat volgen.)
1. Gegevens school
Hierbij verklaart ondergetekende, directeur van:
Naam school
Vestigingsadres
Postcode/Plaats
Postadres
Postcode/Plaats

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Contactpersoon
Telefoon
E-mail

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Dat sinds/per _________________ als leerling van deze school staat/zal worden ingeschreven:
2. Gegevens leerling
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Deze leerling bezoekt/gaat per _______________
 BO
 SBO
 SO
 VSO
 VO

jongen/meisje

bezoeken het

Correspondentieadres school (dit is de nieuw te bezoeken school. Alleen invullen indien dit afwijkt
van het hierboven genoemde adres)
Naam school
Vestigingsadres
Postcode/Plaats
Postadres
Postcode/Plaats

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Adres leslocatie ________________________________________ Leerjaar ___________
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De lestijden van de leerling zijn:
Ochtend (tijden invullen)

Middag (tijden invullen)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zijn deze lestijden in afwijking van de reguliere lestijden? Dan toelichten waarom dit het geval is.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Vervoersadvies school (indien mogelijk invullen)
Op grond van de mij ter beschikking staande medische gegevens en het door de school gehanteerde
persoonlijke ontwikkelplan van de leerling, is mijn advies voor de meest passende vorm van vervoer
voor de leerling voor het schooljaar 2020-2021:
 Fiets
 Fiets onder begeleiding
 Auto
 Zelfstandig openbaar vervoer
 Begeleid openbaar vervoer
 Aangepast vervoer
4. Dit advies is tot stand gekomen na afstemming met:
 Ouders/verzorgers
 Intern begeleider
 Revalidatiearts
 Orthopedagoog/gz psycholoog
 Anders, nl. ___________________________________
Het advies is gebaseerd op onderstaande overwegingen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Is er een vervoersindicatie van een deskundige bijgevoegd, waar naar wordt
verwezen? Ja / Nee
6. Ondertekening directeur
Naam directeur

________________________________________________________

Datum

________________________________________________________

Handtekening directeur

________________________________________________________

Schoolstempel
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