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Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 

Algemeen 

Voor de toekenning van leerlingenvervoer, gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school voor de leerling. 
 
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, of waarbij de benodigde verklaringen ontbreken, nemen wij 
niet in behandeling. Het formulier zenden wij naar u terug. Wij stellen u dan in de gelegenheid de aanvraag te 
corrigeren of aan te vullen. Hierna kunt u de aanvraag binnen twee weken terug sturen. Maakt u hiervan geen 
gebruik, dan wordt uw aanvraag verder buiten behandeling gelaten.  
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient u, voorzien van de nodige bijlagen, op te sturen naar uw 
gemeente. 

Termijn van aanvraag en beslissing 

Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u voor 1 juni 2022 indienen. Binnen acht weken nadat wij uw 
aanvraag (en eventueel benodigde bijlagen) ontvingen, nemen wij een beslissing op uw aanvraag. Indien nodig 
kunnen wij de beslissing op uw aanvraag met vier weken uitstellen. Van dat uitstel informeren wij u schriftelijk. 
Vervolgens sturen wij u een brief waarin wij de beslissing op uw aanvraag mededelen. Wanneer u uw 
aanvraagformulier na 1 juni indient, garanderen wij niet dat uw zoon of dochter met ingang van het nieuwe schooljaar 
gebruik kan maken van het leerlingenvervoer.  
 
Wij vermelden in de uiteindelijke beschikking waarom wij uw aanvraag toekennen of afwijzen. Ook staat er in de 
beschikking of u een bijdrage moet betalen en hoe de betaling van de vergoeding of het vervoer van de leerling 
plaatsvindt. 
 
Als u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, nemen wij binnen acht weken, of eventueel na uitstel met vier 
weken, binnen twaalf weken een beslissing. Wij kennen leerlingenvervoer niet achteraf toe. De datum van ontvangst 
van uw aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor vervoer. 
 
Zonder beschikking kunt u geen beroep doen op het leerlingenvervoer voor uw kind(eren). 

Doorgeven van wijzigingen 

U moet wijzigingen gedurende het schooljaar direct schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Als u door een wijziging 
geen recht meer heeft op vergoeding, kan de gemeente de vergoeding van u terugvorderen. Geef wijzigingen dus 
direct door.  

 
1. Gegevens aanvrager  

Achternaam, voorvoegsel: 
_________________________________________ Voorletters: ____________________________ 

Relatie tot de leerling  vader    moeder   pleegouder    anders, namelijk __________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: 
___________________________________________________________________________________ 

Bankrekening (IBAN): 
____________________________________ t.n.v. ________________________________________ 

Telefoonnummer: 
____________________________________ Tweede telefoonnummer: ___________________ 

E-mailadres: 
___________________________________________________________________________________ 

Onder het begrip ‘aanvrager’ wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Wanneer de leerling meerderjarig en 
handelingsbekwaam is, kan de leerling zelf het aanvraagformulier invullen. 

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar e-
mailadres info@gemeentehw.nl . U kunt het formulier ook 

per post sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 

2003, 3290 EA Oud-Beijerland. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl 

mailto:info@gemeentehw.nl
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2. Gegevens leerling (per kind een apart formulier invullen) 

Achternaam, voorvoegsel: 
_________________________________________ Voorletters: ____________________________ 

Roepnaam: __________________________________________________________  jongen    meisje  

Geboortedatum: 
___________________________________________________________________________________ 

Adres  
Alleen invullen indien anders als 
het adres onder 1. gegevens 
aanvrager: ___________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  
Alleen invullen indien anders als 
het adres onder 1. gegevens 
aanvrager: ___________________________________________________________________________________ 

 
 

Hier moet u de officiële naam van de leerling zoals bekend bij de burgerlijke stand invullen. 
 
Met het adres wordt bedoeld de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht. Dit kan soms anders zijn 
dan het adres waarop de leerling ingeschreven staat.  
 
Een vergoeding voor leerlingenvervoer moet worden aangevraagd in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.  

 

3. Betreffende aanvraag 

Aanvraag betreft: 
 dagelijks vervoer  

 weekeinde- en vakantievervoer: 
    De enkele afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis bedraagt         
    _______ kilometer.   

Vraagt een voorziening aan op basis van: 

  fietsvergoeding                                

 eigen vervoer 

 openbaar vervoer  

 openbaar vervoer met begeleiding  

 aangepast vervoer (taxi, taxibusje, bus):  
 

Leerling maakt  wel /  geen gebruik van een rolstoel. 

 
De kosten van weekeinde- of vakantievervoer worden bekostigd wanneer de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft, met 
het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Als er andere redenen voor het verblijf zijn, bijvoorbeeld 
sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor bekostiging in aanmerking. U moet tevens aangeven 
welke vervoersvoorziening u aanvraagt. 
 

 

4. Gewenste ingangsdatum 

Gewenste datum ingang vervoer: _______________________________________________________________________ 

Wanneer u een aanvraag voor vervoer indient voor 1 juni, is de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar. Wanneer u de 
aanvraag indient na 1 juni, garanderen wij niet dat de ingangsdatum de start van het nieuwe schooljaar is. Wij nemen de beslissing 
op uw aanvraag in beginsel binnen 8 weken. 
Als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft is de ingangsdatum zo mogelijk de door u verzochte datum, echter deze 
datum kan niet achteraf zijn. De datum van ontvangst is dan in principe de aanvangsdatum.  
 
Houd u er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag tijd kost.  
Dien uw aanvraag daarom tijdig in.  
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5. Gegevens school (of dependance) 

Naam + richting: 
___________________________________________________________________________________ 

Locatie: ____________________________________________________________________________ 

Straatnaam en nummer: 
___________________________________________________________________________________ 

Postcode en Plaatsnaam: 
________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: 
________________________________________________________________________________ 

 

De enkele afstand tussen huis en school bedraagt _______ kilometer. 

Indien u een vergoeding van de vervoerkosten aanvraagt voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer scholen 
van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, moet u schriftelijk verklaren dat u bezwaren heeft tegen 
het openbaar onderwijs of richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen (bijzondere) scholen van de 
soort waarop de leerling is aangewezen. 

 

Schoolsoort:  Basisonderwijs (BO) → vraag 6 

 Speciale Basis Onderwijs (SBO) 

 Speciaal Onderwijs (SO)                         cluster ______________  

(Eigen bijdrage is niet van toepassing, zie toelichting voor clusternummer)  

 Voortgezet Onderwijs (VO) → vraag 6 

 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)    cluster ______________  

(Eigen bijdrage is niet van toepassing, zie toelichting voor clusternummer)  

 

 

Lestijden: 

(Let op: verplicht invullen!) 

Ma/di/do 

Woe 

Vrij           

van ___________ uur tot ___________ uur 

van ___________ uur tot ___________ uur 

van ___________ uur tot ___________ uur 

 
Afstand  
Wanneer de afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs méér dan 20 
kilometer bedraagt, kan de aanvrager een ‘draagkrachtafhankelijke bijdrage’ worden opgelegd. Bij het bepalen van de afstand 
tussen de woning en de school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.  
 
Schoolsoort  
Het (voortgezet) speciaal onderwijs is verdeeld in 4 clusters:  
 
Cluster 1:  scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap;  
Cluster 2:  scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, of meervoudig 

gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;  
Cluster 3:  scholen voor lichamelijk en/of verstandelijk beperkte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke 

kinderen met een lichamelijke handicap of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps;  
Cluster 4:  scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap 

en onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.  
 
Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs bedoeld (waaronder het 
praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs). Leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs komen slechts in 
aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap hebben en als gevolg 
daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.  

 
 

5a. Verklaring / indicatiestelling  

Gaat uw kind voor het eerst naar een speciale school voor basisonderwijs of een naar het (voortgezet) speciaal onderwijs? (Let 
op: deze vraag geldt niet voor het regulier basisonderwijs) 

 nee 

 ja. Let op: Wij verzoeken u de verklaring van het samenwerkingsverband mee te sturen.  Ik heb de verklaring  wel /  niet  
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    toegevoegd. 

 
Wanneer begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is, moet u bij de aanvraag een verklaring 
van het samenwerkingsverband waartoe de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken behoort, bijvoegen. 

 

6. Vervoer per fiets  

Kan de leerling met de fiets naar school? 

 ja → vraag 11  

 nee. Verklaar hieronder waarom niet.  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

7. Openbaar vervoer  

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

 ja → vraag 11  

 ja, maar de reistijd met het openbaar vervoer (van huis naar school of van school naar huis) bedraagt meer  

    dan 1,5 uur en kan met aangepast vervoer tot 50% worden teruggebracht. → vraag 9 

 ja, maar openbaar vervoer ontbreekt. → vraag 9 

 nee, want:     de leerling is jonger dan 9 jaar 

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

U komt in aanmerking voor een vergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer indien de leerling een school voor 
basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, de leerling 
niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km bedraagt. 

 
 

8. Openbaar vervoer met begeleiding 

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

 ja, begeleiding is noodzakelijk omdat de leerling (op 1 augustus 2022) jonger is dan 9 jaar en daarom niet  

     zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. → vraag 11 

 ja, de leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap waardoor begeleiding  

     noodzakelijk is. Let op: U dient verklaring 1 in te laten vullen en met deze aanvraag mee te sturen, indien van  

     toepassing voorzien van medische gegevens. → vraag 12 

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

     Let op: U dient verklaring 1 in te vullen en met deze aanvraag mee te sturen, indien van toepassing voorzien    

     van medische gegevens.  

 nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar de reistijd met het  

     openbaar vervoer (van huis naar school of van school naar huis) bedraagt meer dan 1,5 uur en kan met      

     aangepast vervoer tot 50% worden teruggebracht.  

 nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar openbaar vervoer  

     ontbreekt. 

 
Heeft u een leerling die een school voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een 
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt? Dan kunt  u ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor een 
begeleider in het openbaar vervoer. U moet dan wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer 
gebruik te maken.  
 
In geval van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, waardoor begeleiding noodzakelijk is, moet u de 
verklaring 1 in de bijlage indienen en zo nodig medische verklaringen meezenden. 
Het kan voorkomen dat de gemeente u uitnodigt voor een medische keuring van uw kind.   
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9. Aangepast vervoer 

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen: 

 de verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap vereist aangepast vervoer. Let op: U dient  

    verklaring 1 in de bijlage  in te vullen en met deze aanvraag mee te sturen, indien van toepassing voorzien van medische  

    gegevens. → vraag 12  

 de leerling is met het openbaar vervoer (van huis naar school of van school naar huis) meer dan 1,5 uur  

    onderweg en kan met aangepast vervoer de reistijd tot 50% terugbrengen. Let op: Specificeren volgens   

    dienstregeling www.9292.nl → vraag 11 

 openbaar vervoer ontbreekt. 

U kunt  in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de kosten van aangepast vervoer wanneer:  
 

• De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist. Verklaring 1 in de 
bijlage dient ingevuld te worden.  

• De reistijd met openbaar vervoer (van huis naar school of van school naar huis) meer dan 1,5 uur bedraagt en met 
aangepast vervoer tot 50% kan worden teruggebracht. Specificeren volgens dienstregeling www.9292ov.nl. 

• Openbaar vervoer ontbreekt.  
 
Bij deze vraag dienen bewijsstukken meegezonden te worden! 

 

10. Eigen vervoer (zie toelichting) 

De aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren. Eigen vervoer kan worden toegestaan en/of noodzakelijk zijn als dat voor de 
leerling passend is en tevens voor de gemeente de goedkoopste wijze van vervoer is. 

Wijze van vervoer: 
_________________________________________________________________________ 

Aantal te vervoeren leerlingen: 
_________________________________________________________________________ 

Aanvrager is    wel /  niet   bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.  
 
 
Wanneer u de leerling zelf wenst te vervoeren, kan dit kenbaar gemaakt worden via deze vraag. Dit betekent echter niet dat u 
door deze verklaring automatisch aanspraak kan maken op eigen vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij 
het mag uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening. Tevens moet u aangeven hoe en hoeveel leerlingen u vervoert en of 
u bereid bent leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren. 

 

11. Eigen bijdrage / drempelbedrag / draagkrachtafhankelijke bijdrage 

Alleen invullen indien uw kind een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt.  

Het verzamelinkomen van ouder(s) en/of partner bedroeg over het peiljaar 2020:  
 

 meer dan € 27.900,-      U moet een drempelbedrag betalen van € 590,-  per kind  

 minder dan  € 27.900,-  U moet het IB60-formulier van beide ouders of ouder en partner bijvoegen. Dit formulier kunt u 
                                            kosteloos opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). 

 

Als u deze verklaring niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan  

€ 27.900,- en brengen wij u het drempelbedrag in rekening.  

 
Deze vraag betreft de eigen bijdrage. Het gaat hierbij om een drempelbedrag of om een draagkrachtafhankelijke bijdrage.  
 
U dient de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit 
drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer (gerekend vanaf de woning / de school), 
indien het (gecorrigeerd) verzamelinkomen van u (en uw partner) meer bedraagt dan  € 27.900,- per jaar (peiljaar  2020). Het 
drempelbedrag is € 590,-  per leerling per schooljaar.   
 
Tevens kunnen wij aan u een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen, wanneer de afstand tussen de woning en de school meer 
dan 20 kilometer bedraagt.  
 
Het (gecorrigeerd) verzamelinkomen staat vermeld op het IB-60 formulier dat u kunt opvragen bij de Belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-0543. Om het gezinsinkomen te kunnen bepalen dient u een IB-60 formulier van uzelf en, indien aanwezig, 
van uw echtgeno(o)t(e)/partner te overleggen (peiljaar 2020).  
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12. Richting van onderwijs 

Hebt u bezwaren tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichter bij de woning gelegen bijzondere 
scholen dan van het soort waarop de leerling is aangewezen? 

 Ja, om de volgende reden(en): 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 Nee 

Richting  
Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, 
bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is hierop niet van toepassing.  
 
Als er sprake is van toekenning van het vervoer van een leerling dan betreft dit de afstand tussen de woning van de leerling en de 
voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder 
kosten met zich mee zou brengen en u met het vervoer instemt. Onder “toegankelijke school” verstaan wij de school van de 
gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 
De dichtstbijzijnde toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar de 
leerling kan in principe tot die school worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs geldt tevens dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen. 
 
Is er dichter bij uw woning een soortgelijke school gelegen dan naar waar u het vervoer aanvraagt? In dat geval moet u schriftelijk 
een verklaring bijvoegen waarin u gemotiveerd uw bezwaren aangeeft tegen deze school. Pas dan beslissen wij over het 
toekennen of afwijzen van het leerlingenvervoer. 
 

 

13. Overige opmerkingen  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Indien u nog andere opmerkingen heeft, kunt u deze hier aangeven. 
 

14. Ondertekening 

 
Vindt u het goed dat u uw beschikkingsbrief per e-mail van de gemeente ontvangt?    ja     nee 
 
Uw e-mailadres: _______________________________________________________________________ 
 
De aanvrager verklaart bij ondertekening de aanvraag voor leerlingenvervoer en de eventueel bijgevoegde verklaringen naar 
waarheid te hebben ingevuld. 
 
Datum: ____________________________________ Plaats: ____________________________________  
 
Handtekening 
 
 
 

____________________________________ 
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Verklaring 1  

Advies school aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 
inzake de aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer op grond van de Verordening 
leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022-2023 
 

Graag volledig invullen en het vakje  aankruisen indien van toepassing 
 

Gegevens commissie van begeleiding van 

Naam school: 
___________________________________________________________________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats: 
___________________________________________________________________________________ 

 
adviseert het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente in de Hoeksche Waard dat: 
 

Naam leerling: 
___________________________________________________________________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________________ 

Postcode, woonplaats: 
___________________________________________________________________________________ 

 
aangewezen is op: 

 

 fiets  

 openbaar vervoer  

 openbaar vervoer en noodzakelijke begeleiding  

 aangepast vervoer 

 

Toelichting / motivatie van het advies: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ondertekening  

Ingevuld door: 
___________________________________________________________________________________ 

Plaats: 
___________________________________________________________________________________ 

Datum: 
___________________________________________________________________________________ 

Functie: ___________________________________________________________________________________ 

 
 
Handtekening: 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

 


