Aanvraagformulier voorziening
Leerlingenvervoer schooljaar 2021/2022
Deze aanvraag moet vóór 1 juni 2021 worden ingediend.
Vraag 1. Gegevens leerling
Voorletters en achternaam:
……………………………………………………………….
Roepnaam:
……………………………….......……□ jongen □ meisje
Geboortedatum:
……………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………………….
Burgerservicenummer:
Heeft de leerling vorig
schooljaar ook een voorziening
leerlingenvervoer gehad?
Is de leerling rolstoelgebonden?

……………………………………………………………….
□ Ja □ nee
□ Ja □ nee

Vraag 2. Gegevens aanvrager
Voorletters en achternaam:
……………………………………………………………….
□ vader □ moeder □ verzorger □ anders, namelijk:
………………………………………………………………..

Relatie tot de leerling:
Adres:

……………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………………………………………….
E-mailadres:
……………………………………………………………….
Burgerservicenummer:
……………………………………………………………….
IBAN bank/girorekeningnummer:
………………………………………………….……………
Ten name van:
………………..…………………………….……………….

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

1

Vraag 3. Gegevens school
Naam en soort:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………………….
maandag:…………………………………………………..
dinsdag:…..………………………………………………..
woensdag:…………………………………………………
donderdag:………………………………………………...
vrijdag:……………………………………………………..

Schooltijden:

De enkele afstand tussen huis en
school bedraagt:
Richting:

……….km
□ Openbaar
□ Protestants-christelijk
□ Rooms-katholiek
□ Anders, namelijk…………………………………………

De afstand tussen huis en school moet in beginsel meer dan 6 km bedragen om in aanmerking te
komen voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer, behalve als er sprake is van een handicap.
Een onafhankelijke externe partij zal dit zo nodig toetsen. De afstand wordt gemeten volgens de
ANWB-routeplanner, kortste route. Voor de vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer wordt
uitgegaan van gegevens via www.9292.nl.
Onder richting wordt verstaan de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een
onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Dalton- of Montessori onderwijs is geen reden om
leerlingenvervoer toe te kennen.
Vraag 4. Aanvraag voor dagelijks vervoer of weekendvervoer
U vraagt een vergoeding voor een □ Dagelijks vervoer (maandag t/m vrijdag)
leerlingenvervoervoorziening
□ Weekendvervoer
aan voor:
Vraag 5. Aanvraag voor fiets met of zonder begeleiding
A. Kan de leerling zelfstandig
□ Ja
fietsen?
□ Nee
B. Heeft de leerling begeleiding
nodig?

□ Ja, vanwege de handicap van de leerling (voeg medische
verklaring toe).
□ Ja, vanwege andere redenen:
……………………………………………………………….
□ Nee
Ga verder met vraag 9

Verzorgen van begeleiding is primair een taak van de ouders/verzorgers. Begeleidt u meer dan één
leerling, dan komt u slechts in aanmerking voor één vergoeding t.b.v. één begeleider.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

2

Vraag 6. Aanvraag voor openbaar vervoer met of zonder begeleiding
A. Kan de leerling zelfstandig met □ Ja
het openbaar vervoer reizen?
□ Nee
B. Heeft de leerling begeleiding
nodig?

□ Ja, vanwege de handicap van de leerling (voeg medische
verklaring toe).
□ Ja, vanwege andere redenen:
……………………………………………………………….
□ Nee
Ga verder met vraag 9.

Verzorgen van begeleiding is primair een taak van de ouders/verzorgers. Begeleidt u meer dan één
leerling, dan komt u slechts in aanmerking voor één vergoeding t.b.v. één begeleider.
Vraag 7. Aanvraag voor vervoer met eigen auto
A. U wilt het vervoer van de
□ Ja
leerling zelf verzorgen met uw
eigen auto.
B. Aantal te vervoeren leerlingen:
…………
Ga verder met vraag 9.
Vraag 8. Aanvraag voor aangepast vervoer (taxi)
A. U vindt het noodzakelijk het
□ Ja
vervoer van de
leerling met
aangepast
vervoer (taxi) te
laten verzorgen.
B. Waarom is de leerling niet in
staat zelfstandig of met
begeleiding met het openbaar
vervoer te reizen?

□ Vanwege de handicap van de leerling (voeg medische
verklaring toe).
□ De reistijd van huis naar school met het openbaar
vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur en de reistijd met
aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd
per openbaar vervoer worden teruggebracht.
□ Openbaar vervoer ontbreekt.
□ De leerling is jonger dan 9 jaar.
□ Begeleiden kost meer dan 4 uur per dag.
□ Andere reden:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Dat beide ouders werken is géén reden voor het aanvragen van aangepast vervoer (taxi). Er wordt in
principe geen vervoer toegekend naar en van voor- en/of naschoolse opvang.
Vraag 9. Schoolkeuze
A. Is er een school dichterbij
gelegen dat hetzelfde type
onderwijs biedt?

□ Ja
□ Nee
□ Onbekend

B. Zo ja, waarom is voor de
verder weg gelegen school
gekozen?

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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Vraag 10. Gezinssamenstelling
A. Bent u een 1-oudergezin of
een 2-oudergezin?
B. Zijn er meer kinderen in het
gezin en hoeveel?

□ 1-oudergezin
□ 2-oudergezin
□ Ja □ nee
Aantal: ……………………………………..……………….
Leeftijden: ……………………………………..…………...

Vraag 11. Eigen bijdrage
Bij regulier basisonderwijs en
□ Inkomen lager dan € 27.450
speciaal basisonderwijs dient u bij □ Inkomen hoger dan € 27.450
een bepaalde looninkomens
grens een eigen bijdrage te
betalen:
U dient van beide ouders/verzorgers een inkomensverklaring over het peiljaar 2019 mee te sturen
als uw inkomen lager is dan € 27.450,-. Ook als een van beide ouders/verzorgers geen inkomen
heeft. Informatie over uw inkomen is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of u wel of geen eigen
bijdrage moet betalen. De inkomensverklaring kunt u opvragen bij de belastingdienst. Indien de
leerling wegens een handicap niet of niet zelfstandig met het OV kan reizen, hoeft u geen eigen
bijdrage te betalen. Voor regulier basisonderwijs geldt tevens een inkomensafhankelijke bijdrage
vanaf 20 km.
Vraag 12. Ingangsdatum
Gewenste ingangsdatum
schooljaar 2021/2022:
………………………………………………………………
Vraag 13. Ondertekening ouders/verzorgers (één van hen)
Datum:
……………………………………………………………….
Plaats:
………………………………………………………………..
Naam en handtekening:
……………………………………………………………….
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde bijlagen worden in
behandeling genomen. U bent verplicht wijzigingen die tijdens het schooljaar voordoen en van
invloed zijn op de vergoeding, binnen 2 weken schriftelijk aan de gemeente mee te delen.
14. Aanvraag indienen
Stuur het formulier volledig
ingevuld naar:

Informatie:

Gemeente Brielle
T.a.v. afdeling Voorzieningen
Postbus 101
3230 AC Brielle
Telefoon 0181 471111 of email wmo@brielle.nl

Deze aanvraag wordt na ontvangst binnen 8 weken behandeld en jaarlijks getoetst op basis van de
verordening leerlingenvervoer gemeente Brielle 2014 en de bijbehorende beleidsregels. Deze kunt u
op onze website www.brielle.nl raadplegen. U zult schriftelijk uitslag hierover ontvangen. De
mogelijkheid bestaat dat de leerling door een onafhankelijk extern bureau getoetst wordt. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
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Informatie over leerlingenvervoer
Ouders of verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zorgen vaak zelf voor het halen en
brengen van hun kinderen. Meestal levert dat geen problemen op; de school ligt op loop- of
fietsafstand van de woning of het kind kan zelfstandig naar school gaan.
Er kunnen echter situaties zijn, waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het kind een handicap
heeft of omdat de school die het kind bezoekt op flinke afstand van huis ligt, indien aangewezen op
een school voor speciaal onderwijs. In dit soort situaties kunt u eventueel in aanmerking komen voor
het leerlingenvervoer van de gemeente Brielle.

Elk jaar vraagt u opnieuw leerlingenvervoer aan.

Wilt u aanspraak maken op een voorziening leerlingenvervoer dan kan onderstaande informatie voor
u en uw kind van belang zijn. In algemene zin komen leerlingen minder snel in aanmerking voor
vervoer met een taxibus. Zij krijgen eerde reen vergoeding voor de bus of fiets om zelfstandigheid en
zelfredzaamheid te bevorderen.

Zit uw kind op het Basisonderwijs?



Kinderen jonger dan 9 jaar krijgen altijd vervoer per taxi, behalve als zij zelf met de fiets of
bus willen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor.



Kinderen vanaf 9 jaar krijgen een vergoeding voor het openbaar vervoer of de fiets. Lukt dit
niet zelfstandig, dan kijken wij of de leerling met een begeleider met het openbaar vervoer of
de fiets kan reizen. Een externe onafhankelijke arts beoordeelt dit. Pas als dit beide niet kan
of de rit is langer dan 1,5 uur en de reistijd kan door de taxi gehalveerd worden, dan kan er
aanspraak op een taxi worden gedaan.



Van ouders wordt verwacht dat zij, als begeleiding nodig is bij het fietsen of in het openbaar
vervoer, dit zelf organiseren. De maximale reistijd voor de begeleider mag in totaal vier uur
per dag zijn, voor twee keer heen en weer reizen van huis naar school en inclusief
wachttijden. Wanneer dit meer dan 4 uur is, dan is aangepast vervoer voor uw kind mogelijk.
De kosten van het openbaar vervoer of fiets worden voor zowel de leerling als de begeleider
vergoed.



De kilometergrens om aanspraak te kunnen maken, is 6 kilometer.
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Zit uw kind op het Voortgezet onderwijs?



Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden, als gevolg van de wet passend
onderwijs, hetzelfde behandeld als leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Echter de
gemeente Brielle vergoedt toch nog 50% van de kosten voor openbaar vervoer bij een
minimale afstand van 15 km van huis naar school als zij zelfstandig kunnen reizen.



Alleen leerlingen die door een handicap niet in staat zijn om te reizen met het openbaar
vervoer of met de fiets (ook niet met begeleiding) of de rit is langer dan 1,5 uur en de reistijd
kan door de taxi gehalveerd worden, dan komen zij in aanmerking voor een taxi.



Van ouders wordt verwacht dat zij, als begeleiding nodig is bij het fietsen of in het openbaar
vervoer,dit zelf organiseren. De maximale reistijd voor de begeleider mag in totaal vier uur
per dag zijn, voor twee keer heen en weer reizen van huis naar school en inclusief
wachttijden. Wanneer dit meer dan 4 uur is, dan is aangepast vervoer voor uw kind mogelijk.
De kosten van het openbaar vervoer of fiets worden voor zowel de leerling als de begeleider
vergoed.



De kilometergrens om aanspraak te kunnen maken, is 6 kilometer.

Wat kunt u doen?
Belangrijk is dat wij over voldoende informatie beschikken om te beoordelen of uw kind in
aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Stuur daarom een compleet ingevuld aanvraagformulier in.

Procedure advies Treve
Na ontvangst van uw aanvraagformulier zal door de gemeente advies worden opgevraagd bij Treve.
Treve zal u verzoeken medische informatie te overleggen waaruit blijk dat uw kind niet met het
openbaar vervoer of fiets kan reizen. Deze informatie mag maximaal 5 jaar oud zijn.
Treve kijkt op basis van de ontvangen informatie of een nader persoonlijk gesprek/onderzoek nodig is
om te bepalen of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan.
De kosten van het advies komen voor rekening van de gemeente.
Degene die het onderzoek uitvoert is gewend met kinderen te werken en heeft ervaring met het
geven van advies met betrekking tot het leerlingenvervoer.
Het zal niet altijd noodzakelijk zijn dat uw kind bij het gesprek/onderzoek aanwezig is.
Na ontvangst van het advies zal de gemeente zo spoedig mogelijk een beslissing nemen op uw
aanvraag.

Meer informatie
Afdeling voorzieningen
Email: wmo@brielle.nl
Telefoon: 0181 471 111
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