Toelichting op het aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer
Schooljaar 2018-2019
Algemeen
Op grond van de Verordening Leerlingenvervoer bekostigt de gemeente onder bepaalde
voorwaarden het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs als bedoeld in de Wet op
het primair onderwijs (WPO), scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op
de Expertisecentra (WEC) en voorgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het Voortgezet onderwijs
(WVO).
Onder de Wet op het primair onderwijs vallen het openbaar en bijzonder basisonderwijs en
speciale scholen voor basisonderwijs.
Onder de Wet op de expertisecentra vallen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan
doven, slechthorenden, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, visueel gehandicapten,
lichamelijk gehandicapten, kinderen opgenomen in het ziekenhuis, langdurig zieken, zeer moeilijk
lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, meervoudig gehandicapten en onderwijs op
pedologische instituten.
Daarin worden de volgende clusters onderscheiden:
Cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte
kinderen met deze handicap.
Cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden dan wel meervoudige gehandicapte kinderen met een van deze
handicaps.
Cluster 3: onderwijs aan langdurige zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk
gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig
gehandicapte kinderen met een van deze handicaps .
Cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap,
zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
Onder de Wet op het Voortgezet onderwijs vallen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(vwo), het hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (havo en mavo) en het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waar praktijkonderwijs en
leerwegondersteunend onderwijs deel van uit maken.
De Verordening Leerlingenvervoer van uw gemeente kunt u inzien op de internetsite van de
desbetreffende gemeente .
Voor Barendrecht
Voor Albrandswaard
Voor Ridderkerk

: www.barendrecht.nl
: www.albrandswaard.nl
: www.ridderkerk.nl

Voor vragen kunt u bellen met het gemeentelijk servicecentrum, telefoonnummer 14 0180. U kunt
onze klantmanagers dagelijks bereiken op het telefonisch spreekuur van 09:00 tot 12:00uur.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Ze zullen
naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de
aanvraag binnen vier weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, of
wordt de termijn overschreden, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat
de aanvraag verder niet in behandeling wordt genomen.
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Wanneer uw aanvraag inclusief de vereiste verklaringen en het vervoersadvies is ingediend, ontvangt
u binnen acht weken een beschikking. De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld. Van dit
uitstel zal de aanvrager schriftelijk door burgemeester en wethouders op de hoogte worden
gebracht. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van de tweede termijn dient een beschikking op de
ingediende aanvraag door burgemeester en wethouders te zijn gegeven.
Voor de berekening van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer
naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Ook zal altijd eerst worden nagegaan of
vervoer per fiets of openbaar vervoer, eventueel onder begeleiding, mogelijk is. Hiervoor kan advies
gevraagd worden aan deskundigen zoals bijvoorbeeld een door de gemeente aangewezen arts door
middel van een keuring.
Wijzigingen die van invloed zijn op uw aanvraag zoals verhuizing of een andere school moeten direct
schriftelijk aan de afdeling Verstrekkingen van de BAR gemeenten worden doorgegeven. U kunt
hiervoor ook mailen naar: leerlingenvervoer@bar-organisatie.nl
Vraag 1
De officiële naam van de aanvrager en adresgegevens van de aanvrager zoals deze bij de
gemeentelijke basisadministratie geregistreerd is, moet hier worden ingevuld. Opgave van bank- of
gironummer is noodzakelijk.
Vraag 2
De officiële naam van de leerling zoals deze bij de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd is
en het BSN nummer moeten hier worden ingevuld. Het adres van de woning waar de leerling verblijft
en van waaruit de school wordt bezocht, moet worden ingevuld. Wanneer een leerling beurtelings
op verschillende adressen woont – zoals bijvoorbeeld bij co-ouderschap waarbij de leerling de ene
week bij vader woont en de andere week bij moeder – moet voor elk adres in BAR een apart
formulier worden ingeleverd. Bij voorkeur worden deze verschillende formulieren gezamenlijk
ingeleverd.
NB: toevoeging bij deze vraag is de groep die de leerling in het nieuwe schooljaar bezoekt. Deze
gegevens hebben wij nodig bij het bepalen van ontwikkelingsleeftijd van de leerling.
Niet onder het leerlingenvervoer valt:
 vervoer in verband met schoolreisjes, sportdagen, clubs enzovoort;
 vervoer tussen school en zwembad;
 vervoer naar dokter, therapeut of ziekenhuis;
 vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dagbehandeling of oppasadres;
 vervoer buiten de schooltijden
Vraag 3
Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs
van dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet verklaring 1 worden ingevuld en samen met het
aanvraagformulier worden ingediend. Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld
Montessori- of Jenaplanonderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.
Bij het bepalen van de afstand tussen woning en de school moet worden uitgegaan van kortste, voor
de leerling voldoende begaanbare veilige weg (dus niet hemelsbreed). De kortst mogelijke route
wordt gemeten met behulp van de routeplanner www.anwb.nl. Bekostiging van de vervoerskosten
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wordt verstrekt over de afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde toegankelijke
school. De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard hanteren een afstandscriterium van 6
kilometer, de gemeente Ridderkerk hanteert een afstandscriterium van 2 kilometer.
Bij een school voor voortgezet onderwijs geldt geen afstandsgrens. Leerlingen van het voortgezet
onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer, indien zij een verstandelijke,
lichamelijke en/of zintuiglijke handicap van structurele aard hebben, en als gevolg daarvan niet of
niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Vraag 4
Het vervoer is gericht op de begin- en eindtijden van de lessen van de leerling zoals deze zijn
vastgelegd in de schoolgids. Indien de leerling afwijkende lestijden heeft, dient u een verklaring van
de leerplichtambtenaar of de schooldirecteur bij te voegen waaruit blijkt dat hiervoor toestemming is
gegeven.
Weekeinde- of vakantievervoer:
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed als de
leerling op een internaat of in pleeggezin 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 komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.
De gewenste ingangsdatum voor de vergoeding kan nooit eerder zijn dan de aanvraagdatum.
Vraag 5
Bij de beoordeling van uw aanvraag gaan wij in eerste instantie uit van gebruik van een fiets. Als de
ontwikkelingsleeftijd van een leerling jonger is dan tien jaar worden ook de kosten van het gebruik
van een fiets van een begeleider vergoed. Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt,
worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
Wanneer de ontwikkelleeftijd van een leerling 10 jaar of ouder is, dient de aanvrager met
bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van een fiets gebruik te maken.
Verklaring 3 moet worden ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden ingediend.
Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet van
een fiets gebruik kan maken, dient de aanvrager met bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet
in staat is, zelfstandig of met begeleiding, van een fiets gebruik te maken. Verklaring 2 moet worden
ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden ingediend.
Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer de aanvrager niet in
staat is om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat de aanvrager zelf een oplossing zoekt voor
het (laten) begeleiden van de leerling. De mogelijke reistijd van de begeleider, andere kinderen die
naar school gebracht moeten worden, of dat aanvrager werkt, is in principe geen reden om
aangepast vervoer toe te kennen. Wanneer het onmogelijk is voor de aanvrager om begeleiding te
organiseren, moet verklaring 4 worden ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden
ingediend. Uit verklaring 4 moet blijken wat door de aanvrager is ondernomen om de begeleiding te
organiseren en waarom dit niet lukt.
Vraag 6
Wanneer de leerling 16 jaar of ouder is en de beschikking heeft over een bromfiets kan hij of zij in
aanmerking komen voor een bromfietsvergoeding.

3

Vraag 7
Als de ontwikkelingsleeftijd van de leerling jonger is dan tien jaar is, worden ook de kosten van het
gebruik van het openbaar vervoer van een begeleider vergoed. Als een begeleider meer dan één
leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed.
Wanneer de ontwikkelingsleeftijd van de leerling tien jaar of ouder is, dient de aanvrager met
bewijsstukken aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer
gebruik te maken. Hiervan kan sprake zijn als:
- de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meer keren moet overstappen op
gevaarlijke opstappunten;
- de route van het uitstappunt van het voertuig naar de school te gevaarlijke punten kent en een
adequate oplossing van deze punten niet mogelijk is (bijvoorbeeld door verkeersbrigadiers).
Verklaring 3 moet worden ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden ingediend.
Wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet in staat
is van het openbaar vervoer gebruik te maken, dient de aanvrager met bewijsstukken aan te tonen
dat de leerling niet in staat is, zelfstandig of met begeleiding, van het openbaar vervoer gebruik te
maken. Verklaring 2 moet worden ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden ingediend.
Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer de aanvrager niet in
staat is om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat de aanvrager zelf een oplossing zoekt voor
het (laten) begeleiden van de leerling. De mogelijke reistijd van de begeleider, andere kinderen die
naar school gebracht moeten worden, of dat aanvrager werkt, is in principe geen reden om
aangepast vervoer toe te kennen. Wanneer het onmogelijk is voor de aanvrager om begeleiding te
organiseren, moet verklaring 4 worden ingevuld en samen met het aanvraagformulier worden
ingediend. Uit verklaring 4 moet blijken wat door de aanvrager is ondernomen om de begeleiding te
organiseren en waarom dit niet lukt.
Wanneer de reis per openbaar vervoer zowel ’s morgens als ’s middags langer dan 1,5 uur per reis in
beslag neemt, wordt nagegaan of de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder kan worden
teruggebracht. Wanneer dit het geval is, kan de gemeente besluiten aangepast vervoer toe te
kennen. De reistijd wordt bepaald met behulp van de website www.9292ov.nl.
Vraag 8
Als de aanvrager de leerling zelf wenst te vervoeren, kan dit aangegeven worden bij deze vraag. Dit
betekent echter niet dat de aanvrager door deze verklaring automatisch aanspraak kan maken op
een tegemoetkoming in de kosten van dit eigen vervoer.
Wanneer de aanvrager zelf de leerling wenst te vervoeren moet worden aangeven hoe de leerling
vervoerd gaat worden, hoeveel leerlingen er vervoerd zullen worden en of de aanvrager bereid is ook
andere kinderen te vervoeren.
Vraag 9
Alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor
basisonderwijs bezoekt. De aanvragers dienen de inkomensgegevens aan de gemeente over te
leggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag of een draagkrachtafhankelijke
bijdrage. Het gecorrigeerde verzamelinkomen kunt u opvragen via de belastingdienst door middel
van het IB-60 formulier. Van aanvrager en zijn/haar partner moet het formulier worden ingeleverd.
Het peiljaar is 2016.
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Eigen bijdrage:
Indien de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt
en het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner bedraagt meer dan € 26.100,- wordt een
drempelbedrag in rekening gebracht. Het drempelbedrag wordt afgestemd op de kosten voor een
jeugdjaarkaart afhankelijk van het aantal zones die worden gereisd (één of een twee- ster
abonnement).
Inkomensafhankelijke bijdrage:
Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs
meer dan 20 kilometer bedraagt, wordt van de aanvrager en zijn/haar partner per leerling een
draagkracht afhankelijke bijdrage gevraagd tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het
vervoer. Voor de berekening van deze bijdrage worden voor het schooljaar 2018-2019 de volgende
bedragen aangehouden.
Inkomen in euro’s
0 – 34.500

34.500 – 41.500
41.500 – 48.000
48.000 – 54.500
54.500 – 62.000
62.000 – 68.000
68.000 en verder voor elke
5.500 extra

Eigen bijdragen in euro’s
Nihil
145
615
1145
1675
2205
540 erbij

Vraag 10
Het vervoersadvies dient ingevuld en ondertekend te worden door de school waar de leerling is
toegelaten. De school dient de aard van de handicap en de noodzaak van de gekozen vervoersvorm
nauwkeurig te beschrijven. Bij het ontbreken van een gemotiveerd advies wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen.
Vraag 11.
Hier kunt u aangeven welke bijlages en/of verklaringen u meestuurt met uw aanvraag. Vergeet uw
aanvraag niet te ondertekenen.
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