Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
schooljaar 2019 - 2020
1. Gegevens aanvrager
Relatie tot leerling

Vader

Aanhef

De heer

Moeder

Voogd(es)

Verzorger

Mevrouw

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Extra telefoonnummer
E-mailadres
IBAN

(optioneel)

2. Gegevens leerling
Aanhef

De heer

Mevrouw

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Soort hulpmiddel (optioneel)

3. Gegevens school
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag van
Woensdag van
Vrijdag van

Soort school

tot
tot

Basisschool
Speciale school voor basisonderwijs
Een school voor voortgezet onderwijs
(voortgezet) speciaal onderwijs
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tot

Leerling zelf
(indien meerderjarig en handelsbekwaam)

4. Gegevens bekostiging leerlingenvervoer
Soort vervoer

Dagelijks schoolvervoer
Weekeinde- en vakantievervoer

Wat wilt u aanvragen?

Bekostiging openbaar vervoer voor leerling & begeleider
(Verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven meesturen)

Bekostiging openbaar vervoer
(Verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven meesturen)

Door de gemeente verzorgd aangepast vervoer (schoolbus/taxi)
(Verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat uw kind niet onder begeleiding met openbaar vervoer
kan reizen wegens een lichamelijke-, verstandelijke- en/of zintuigelijke handicap meesturen)

Het vervoer is nodig op de volgende dagen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Bekostiging eigen vervoer door ouders/verzorgers
(Verklaring van de school dat uw kind is ingeschreven en een verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat uw kind niet onder
begeleiding met openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke-, verstandelijke- en/of zintuigelijke handicap meesturen)

Gewenste ingangsdatum
(datum eerste schooldag)

Aanvullende opmerkingen

5. Ondertekening
Ondergetekende heeft de gevraagde gegevens naar waarheid ingevuld.
Plaats
Datum

Versie 18-79.18.2

Handtekening

Pagina 2 van 3

Retourinstructie
Print en onderteken het formulier. Voeg de benodigde bijlagen toe.

Digitaal
Verstuur de bestanden naar gemeente@noordwijk.nl met als onderwerp Leerlingenvervoer.

Per post
Gemeente Noordwijk
Ter attentie van Leerlingenvervoer
Postbus 298
2200 AG NOORDWIJK

Afgeven
Voorstraat 42 Noordwijk.

Toelichting

Gegevens leerling
De officiële naam van de leerling, zoals bij de burgerlijke stand bekend, moet hier worden ingevuld, evenals het adres van de woning
waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht.

Gegevens aanvrager
De officiële gegevens van de aanvrager, zoals bij de burgerlijke stand bekend, moeten hier worden ingevuld.

School en bekostiging leerlingenvervoer
•

Bij de bekostiging van het leerlingenvervoer wordt uitgegaan van de afstand tussen de woning van de leerling en voor de leerling
dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met “toegankelijke” school bedoelen we de school van de gewenste godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting. Als u bekostiging van leerlingenvervoer vraagt voor het bezoeken van een school die op grotere
afstand van de woning ligt dan 6 kilometer en dichterbij ook soortgelijke scholen liggen, kunt u alleen in aanmerking komen
voor bekostiging als u schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school/bijzondere scholen die
dichterbij zijn gelegen.
•
Weekend- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van
passend (voortgezet) speciaal onderwijs.
•
Uitgangspunt is in geval dat de leerling moet worden vervoerd, de kosten van openbaar vervoer worden vergoed. De hoogte van de
vergoeding wordt gelijkgesteld aan de kosten van de Voor elkaar pas (VEP) van Arriva (€560,-- voor de leerling en eventueel €560
voor de begeleider). Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan vanwege bijzondere omstandigheden
worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat wordt
gevraagd, voor de leerling passend is en op de voor de gemeente goedkoopste wijze wordt uitgevoerd. Dit kan leiden tot toekenning
van een ander soort vervoer of vergoeding dan is aangevraagd.
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling
toegankelijke school. Formulieren worden in behandeling genomen als deze volledig zijn ingevuld en ondertekend en waarbij de
nodige verklaringen zijn bijgevoegd, anders wordt het formulier aan u teruggestuurd. U kunt de aanvraag binnen 2 weken corrigeren of
aanvullen. Maakt u hiervan geen gebruik, dan wordt uw aanvraag verder buiten behandeling gelaten. Eventueel gemaakte kosten van
leerlingenvervoer kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Termijn van aanvraag en beslissing
Wij vragen u vóór 17 juni een aanvraag te doen voor het nieuwe schooljaar. Binnen 8 weken wordt er een beslissing over uw aanvraag
genomen. Die beslissing wordt u als beschikking schriftelijk meegedeeld. Als dat nodig zou zijn kan de beslissing met 4 weken worden
uitgesteld. Van dat uitstel wordt u ook schriftelijk op de hoogte gebracht.
Toekenning van een vergoeding of van een bepaalde wijze van vervoer kan niet achteraf plaatsvinden. De datum van ontvangst van uw
aanvraag is in principe de aanvangsdatum voor bekostiging of voor vervoer.

Reisafstand
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school wordt uitgegaan van de kortste voor de leerling voldoende begaanbare
en veilige weg. Is de afstand minder dan 6 kilometer, dan is er géén recht op een vergoeding. Van dit afstandscriterium kan worden
afgeweken als de aard van de handicap van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Meer informatie
Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij mevrouw C. Hunnekink op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00-17:00
uur, telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000 of per e-mail gemeente@noordwijk.nl. Of via de website Noordwijk.nl.
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