AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING
LEERLINGENVERVOER
BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

Schooljaar 2019 - 2020

Zaaknummer:

S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen.
Inlichtingen bij de afdeling Klant Contact Centrum:
mevr. M. Bos: tel: 0546-628000 of 0541-854100
Volledig invullen en bij 0 aankruisen wat van toepassing is.
Gegevens aanvrager:
Achternaam, voorvoegsels, voorletters aanvrager: ___________________________________
Relatie tot de leerling: 0 vader 0 moeder 0 pleegouder 0 anders, nl: ___________________
Adres: ______________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________________
Telefoonnummer bij calamiteiten: ________________________________________________
Email-adres: _________________________________________________________________
IBAN: ______________________________________________________________________

Gegevens Leerling
BSN
: ……………………………………………………………………………………
Achternaam

: …………………………………………………………………………………….

Roepnaam

: …………………………………………………………………………………….

Geslacht

: …………………………………………………………………………………….

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………
Adres

: ……………………………………………………………………………………

Postcode

: …………………………………………………………………………………….

Woonplaats

: …………………………………………………………………………………….

Vraag 1: Aanvraag betreft:
0
Dagelijks vervoer
0

Weekeinde- en/of vakantievervoer
De enkele afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis bedraagt …….. kilometer
(alleen invullen als er weekeinde- en/of vakantievervoer gevraagd wordt).

Vraag 2: Gewenste datum ingang vervoersvoorziening: ________________________
Vraag 3 Gegevens school:
Naam school: ___________________________
Adres school:

___________________________

Postcode:

___________________________

Plaats:

___________________________

De enkele afstand tussen huis en school bedraagt

kilometer

Schoolsoort
basisonderwijs / speciale school voor basisonderwijs
U dient het formulier “VERVOLGAANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER
BASISONDERWIJS/SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS” in te vullen.

Verklaring 1
Indien een vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school,
terwijl een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door
aanvragers schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben 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.
(schriftelijke verklaring bijvoegen)

Vraag 4: Kan de leerling met de fiets naar school?
0
Ja, ouders/verzorgers vragen voor de leerling voor het hele schooljaar een
fietsvergoeding aan (€ 0,09 per km). Er wordt geen drempelbedrag in rekening gebracht.
(ga naar vraag 10)
0

Ja, ouders/verzorgers vragen voor de leerling van 26 aug.2019 t/m 1 nov. 2019 en
van 2 maart 2020 t/m einde schooljaar 2019-2020 een fietsvergoeding aan en van november
2019 t/m februari 2020 vergoeding openbaar vervoer. Indien op u van toepassing zal het
drempelbedrag naar evenredigheid worden toegepast. (ga naar vraag 9)

0

Ja, ouders/verzorgers vragen voor de leerling van 26 aug. 2019 t/m 1 nov. 2019 en
van 2 maart 2020 t/m einde schooljaar 2019-2020 een fietsvergoeding aan en van november
2019 t/m februari 2020 aangepast vervoer.
Indien op u van toepassing zal het drempelbedrag naar evenredigheid worden
toegepast. (ga naar vraag 7)

0

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

____________________________________________________________(ga naar vraag 10)

0

Nee, de leerling is op 1 augustus 2019 jonger dan 14 jaar en ouders/verzorgers
wensen aangepast vervoer. (ga naar vraag 7)
Nee, verklaar hieronder waarom niet

_____________________________________________________________(ga naar vraag 5)

Vraag 5: Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
0
Ja (ga naar vraag 9)
0

Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt
meer dan 1½ uur. De reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% verminderd worden ten opzichte
van de reistijd per openbaar vervoer. (ga naar vraag 7)

0

Nee

0

omdat openbaar vervoer ontbreekt. (ga naar vraag 7)

0

omdat de leerling op 1 augustus 2019 jonger is dan 14 jaar
en ouders/verzorgers aangepast vervoer wensen. (ga naar vraag 7)

0

vanwege de verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, sociale of psychische
handicap en hieronder aangeven wat de aard van de handicap van de leerling is.

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(voeg evt. medische verklaring(en) toe ter onderbouwing)
Indien het voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college
een medische keuring laten plaatsvinden door een door het college daartoe aangewezen
externe deskundige. (ga naar vraag 6)
Vraag 6: Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?
0
Ja, begeleiding is noodzakelijk omdat de route onveilig is. (ga naar vraag 9)
0

Ja, de leerling heeft een verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, sociale of psychische handicap
waardoor begeleiding noodzakelijk is. (ga naar vraag 9)

0

Nee, de leerling kan vanwege de handicap niet met het openbaar vervoer reizen,
ook niet onder begeleiding. (ga naar vraag 7)

0

Nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar de
reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer dan 1½
uur. De reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% verminderd worden ten opzichte van de
reistijd per openbaar vervoer. (ga naar vraag 7)

0

Nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer met begeleiding nodig, maar
openbaar vervoer ontbreekt. (ga naar vraag 7)

Vraag 7: Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van de onderstaande reden:
0
De leerling is op 1 augustus 2019 jonger dan 14 jaar en de ouders/verzorgers van de
leerling wensen aangepast vervoer. (ga naar vraag 9)
0

De verstandelijke, zintuiglijke, sociale, psychische of lichamelijke handicap vereist aangepast
vervoer. (ga naar vraag 10)

0

De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 1½ uur
onderweg. De reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% verminderd worden ten opzichte van de
reistijd per openbaar vervoer. (ga naar vraag 9)

0

Openbaar vervoer ontbreekt. (ga naar vraag 9)

Vraag 8: Wenst de aanvrager de leerling zelf te vervoeren?
0 Ja
0 wijze van vervoer: ________________________________
0 aantal te vervoeren leerlingen: ______________________
0 aanvrager is 0 wel 0 niet bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.
(ga naar vraag 10)
0 Nee

(ga naar vraag 10)

Vraag 9: Wat bedraagt het drempelbedrag van beide ouders/verzorgers?
In artikel 23 van de verordening staat dat van ouders / verzorgers een drempelbedrag wordt gevraagd van
leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken. Het
drempelbedrag is gelijk aan de vervoerskosten van één zone van het openbaar vervoer en wordt één
keer per gezin per schooljaar in rekening gebracht.
Het verzamelinkomen (op te vragen bij de Belastingdienst via een IB 60-formulier) van de beide ouders /
verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2017 :
0 meer dan € 26.550,-- U dient een drempelbedrag te betalen van € 343,--.
(Indien de leerling van maart t/m oktober met de fiets gaat bedraagt het drempelbedrag € 137,--.
Dit bedrag moet in één keer betaald worden.)
0 minder dan € 26.550,-- U hoeft geen drempelbedrag te betalen. U moet wel het
IB 60-formulier (of kopie aanslag inkomstenbelasting) bijvoegen.
Dit formulier is op te vragen bij de Belastingdienst; Tel: 0800-0543. (ga naar vraag 10)
Let op:
Alleen een kopie IB-60-formulier(en) 2017 of kopie van de aanslag(en) inkomstenbelasting 2017
bijvoegen van beide ouders/verzorgers (of ouder en evt. partner ingeschreven op hetzelfde adres) als het
verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers of bij een éénoudergezin (van de verzorgende ouder) over
2017 minder is dan € 26.550,--.
Vraag 9A: Hoe wilt u het drempelbedrag betalen?
Ik betaal het drempelbedrag in:
0 in één keer (vóór 1 november 2019 € 343,--)
0 in 3 termijnen
vóór 1 november 2019 € 114,33
vóór 1 februari 2020
€ 114,33
vóór 1 mei 2020
€ 114,33

Vraag 10: Is de aanvraag en de bijgevoegde verklaringen naar waarheid ingevuld?
Datum: ____________________________________
Plaats: _____________________________________
Handtekening aanvrager/aanvraagster:

Aanvullende opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking moeten worden
genomen.

Als bijlage bij deze aanvraag dient u de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te overleggen.

Verzamelinkomen van ouders/verzorgers
in 2017 ≥ € 26.550,--

Ja
Gaat de leerling het hele
jaar op de fiets naar
school

Geen drempelbedrag!

Nee

Ja
Leerling gaat van maart
t/m oktober op de fiets

Nee

Drempelbedrag=
€ 343,--

Geen drempelbedrag!
Wel aantonen door:
IB60-formulier(en) of kopie
van de aanslag(en)
inkomstenbelasting 2017
indienen!

Drempelbedrag=
€137,--

Toelichting leerlingenvervoer
Schooljaar 2019-2020
1. Drempelbedrag.
Het vervoer van leerlingen naar en van school kost geld. Een deel van het geld ontvangt de gemeente
van het Rijk. Voor het gemeentelijke leerlingenvervoer moet door de ouders in een aantal gevallen
een bijdrage worden betaald.
2. Moet ik een drempelbedrag betalen?
Wanneer uw kind een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bezoekt, hoeft
u geen drempelbedrag te betalen.
U moet wel een drempelbijdrage betalen als uw kind een school voor:
- basisonderwijs of;
- een speciale school voor basisonderwijs;
bezoekt en u een gezamenlijk belastbaar inkomen heeft van meer dan € 26.550,-- over het
jaar 2017.
In artikel 23 van de verordening staat dat van ouders/verzorgers een drempelbedrag wordt gevraagd
van leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs
bezoeken. Het bedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van het goedkoopste bus-tarief in Twente. In
2019 is dat € 1.030,-- per jaar. Het drempelbedrag is gelijk aan 1/3 deel van dit tarief.
Voor 2019-2020 is het drempelbedrag, na afronding, vastgesteld op € 343,--.
3. Wat gebeurt er als ik het drempelbedrag niet betaal?
Als de gemeente het vervoer zelf verzorgt of laat verzorgen moet u het drempelbedrag aan de
gemeente betalen. Dit geldt alleen voor de ouders waarop dit van toepassing is.
Betaalt u het drempelbedrag niet of niet helemaal dan wordt het vervoer stopgezet.
U blijft echter op grond van de “Leerplichtwet” verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.
4. Vergoeding vervoer per fiets.
De gemeente wil het gebruik van de fiets stimuleren. Als leerlingen het hele jaar fietsen, komen alle
gefietste kilometers (maximaal 2x de afstand woning-school, per schooldag) in aanmerking voor
vergoeding. De vergoeding is € 0,09 per km. U hoeft hiervoor geen kilometers meer te declareren bij
de gemeente. De vergoeding wordt normaal berekend op basis van 40 schoolweken van vijf
schooldagen. Bij langdurige ziekte of verhuizing kan gedeeltelijke teruggave van u gevraagd worden.
Tegemoetkoming in de aanschaf van een e-bike voor VSO-leerlingen:
Verordening leerlingenvervoer 2018: artikel 18 lid 5:
“In afwijking van de bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, zoals
bedoeld in het eerste lid, verstrekt het college aan de ouders van de leerling die een school
voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf
van een fiets met elektrische ondersteuning, indien de leerling naar het oordeel van het
college zelfstandig kan reizen met de e-bike. Deze bekostiging wordt éénmalig verstrekt. De
hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 1.750,00.”
Daarmee vervalt de aanspraak op een jaarlijkse fietsvergoeding.
Vanaf 16 jaar wordt een e-bike als algemeen gebruikelijk vervoermiddel gezien en vindt geen
bekostiging meer plaats.
5. Vervoer.
In ons overleg met de vervoersbedrijven hebben wij met de vervoerders de afspraak gemaakt dat zij
met u (ouders / verzorgers) afspraken maken over:
- het tijdstip waarop het kind wordt opgehaald en wordt thuisgebracht;
- ziekmelding van het kind (bij voorkeur via de portal van de vervoerder);
- wel of geen kinderzitje nodig;
- de orderegels in de bus;
- en de plaats in de bus.

6. Schoolsoort.
Met de categorie “voortgezet onderwijs” worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs
bedoeld:
- vmbo (inclusief praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs en opdc);
- havo (inclusief opdc);
- vwo (inclusief opdc).
Leerlingen van het voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij
een verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, sociale of psychische handicap hebben en als gevolg
daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en/of niet kunnen fietsen.
7. Afstand woning – school.
Aanvragers komen in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer als:
- de leerling een school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 km bedraagt;
- de leerling een speciale school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 4 km bedraagt;
- de leerling een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en de afstand van de woning
naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 km bedraagt.
8. De uitgangspunten voor kinderen die recht hebben op leerlingenvervoer luiden als volgt:
 Kinderen die op 1 augustus 2019 jonger zijn dan 14 jaar, kunnen met het aangepast vervoer als de
ouders / verzorgers van de leerling aangepast vervoer wensen en dat vervoer, naar het oordeel
van het college, noodzakelijk is.
De combinatie aangepast vervoer en vergoeding eigen vervoer is niet meer mogelijk. De reden
hiervoor is dat de plek in de taxi altijd gereserveerd moet blijven ook al wordt het kind gedeeltelijk
door ouders/verzorgers zelf vervoerd.
 Om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, zal bij kinderen die op 1 augustus 2019 14
jaar of ouder zijn het openbaar vervoer en/of de fiets als uitgangspunt worden genomen. Er wordt
alleen aangepast vervoer toegekend als:
a. de aard van de handicap zo duidelijk is dat aangepast vervoer noodzakelijk is; of
b. uit het medisch onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is; of
c. openbaar vervoer ontbreekt.
Als het voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kunnen wij eventueel een
medisch onderzoek laten plaatsvinden door een door het college aangewezen externe deskundige.
Het onderzoek moet de noodzaak van aangepast vervoer vaststellen.


In artikel 23 van de verordening staat dat van ouders/verzorgers een drempelbedrag wordt
gevraagd van leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor
basisonderwijs bezoeken. Het bedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van het goedkoopste bustarief in Twente; in 2019 is dat € 1.030,--. Het drempelbedrag is gelijk aan 1/3 deel van dit tarief.
 Voor 2019-2020 is het drempelbedrag, na afronding, vastgesteld op € 343,--.

 Kinderen die recht hebben op leerlingenvervoer en op de fiets naar school gaan, krijgen een
fietsvergoeding van € 0,09 per km. Indien kinderen het gehele jaar op de fiets naar school gaan,
hoeven de ouders waarop dit van toepassing is geen drempelbedrag te betalen.
 De mogelijkheid wordt geboden dat kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar t/m 1
november 2019 en vanaf 2 maart 2020 tot en met het einde van dat schooljaar op de fiets naar
school gaan en van 1 november 2019 t/m 2 maart 2020 met het openbaar vervoer of aangepast
vervoer gaan.
Het drempelbedrag wordt hierop evenredig aangepast.
 Kinderen die met ingang van het schooljaar 2019-2020 voor het eerst met het openbaar vervoer
gaan reizen, kunnen een speciaal vervoersbewijs krijgen. Hiermee kunnen ze onder begeleiding
van 1 volwassene in de zomervakantie gratis reizen om zo het reizen met het openbaar vervoer te
leren.

9. Begeleiding.
Begeleiding is primair een taak van de ouders / verzorgers. Blijken zij niet in staat te zijn te
begeleiden, dan moeten zij zelf voor een oplossing zorgen (bijv. oppas, buren, familie).
Ouders / verzorgers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar
vervoer (OV) ten behoeve van een begeleider als de leerling een school voor basisonderwijs (≥ 6 km),
een speciale school voor basisonderwijs (≥ 4 km) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs
(≥ 6 km) bezoekt en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km/4 km bedraagt.
Ouders / verzorgers moeten wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik te maken.
Hiervan kan sprake zijn indien:
- de handicap begeleiding noodzakelijk maakt;
- de leerling gedurende de rit met het OV meerdere keren moet overstappen op gevaarlijke
overstappunten en, gezien de leeftijd, hiervoor te jong is;
- de route van het overstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent (en een
oplossing daarvan door bijvoorbeeld verkeersbrigadiers niet mogelijk is).
Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de
vervoerskosten OV vergoed.
10. Heeft u nog vragen?
U kunt dan contact opnemen met Monique Bos (tel.: 0546-628000 of 0541-854100).
Emailadres: m.bos@noaberkracht.nl
Zomer-oefenkaart OV (Openbaar Vervoer):
Ook de komende zomerperiode bieden wij de mogelijkheid om leerlingen en hun begeleiders het
reizen met het OV te laten oefenen. Het gaat hierbij om leerlingen die overstappen van het
aangepaste vervoer (taxi/taxibus) naar het OV, of leerlingen, welke een extra steuntje in de rug nodig
hebben om zelfstandig te kunnen leren reizen met het OV. We kunnen deze leerlingen in de komende
(zomer) schoolvakantie een oefenkaart aanbieden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen. De
uiterste datum voor het aanvragen van de zomer-oefenkaart is 28 juni 2019. Aanvragen die later
binnenkomen worden NIET in behandeling genomen.
We bieden één soort oefenkaart aan:
Zichtkaarten (papieren). Bij deze zichtkaarten zullen administratiekosten in rekening worden
gebracht ad € 7,50 per pas. Het aantal aangevraagde kaarten wordt in week 28 naar u
opgestuurd.

