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Dit is een uitgave van de gemeente Stadskanaal

Aan de tekst in deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Een toelichting
op het leerlingenvervoer

Algemeen
Als ouder zorgt u ervoor dat uw leerplichtig kind naar de meest geschikte school
gaat. Allereerst bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind op school
komt. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal voor hen geschikt is,
maar die vaak ook verder weg is. Dan kan het vervoer een probleem worden.
De gemeente Stadskanaal kan in veel gevallen hierbij helpen. Het leerlingenvervoer wordt door de gemeente geregeld in de “verordening leerlingenvervoer”. Hierin staat wanneer u recht heeft op een bekostiging. Het kan gaan
om een (gedeeltelijke) kostenvergoeding voor openbaar vervoer, voor eigen
vervoer of voor aangepast vervoer. Voor de toekenning van de bekostiging
wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor
de leerling toegankelijke school. In deze toelichting vindt u de informatie over
het leerlingenvervoer van de gemeente Stadskanaal.

Vraag 5
Aanvragers komen in aanmerking voor bekostiging op basis van de kosten van
openbaar vervoer indien de leerling een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km
bedraagt.

Vraag 1
De officiële naam van de leerling dient hier te worden ingevuld.
Onder aanvrager kan worden verstaan: ouders, verzorgers, voogden van de
leerling.

Vraag 7
Indien de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar
worden gemaakt via deze vraag. Dit betekent echter niet dat de aanvragers
door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen maken op eigen vervoer.
Het college moet hiervoor toestemming geven.

Vraag 3
Richting
Leerlingenvervoer kan verkregen worden naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting. Onder richting wordt verstaan:
de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessorionderwijs, is geen
reden om leerlingenvervoer toe te kennen. Indien de aanvrager bezwaar heeft
tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij
gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag
gevoegd worden. Zie verklaring 1.
Afstand
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school dient uitgegaan
te worden van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige
weg. De minimale afstand van huis naar school moet zijn 6 kilometer.
Vraag 4
Onder een fiets kan tevens worden verstaan een driewieler of een tandem.
De fietsvergoeding bedraagt € 0,09 per km.

Vraag 6
Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten
van aangepast vervoer indien voldaan wordt aan de genoemde criteria.
Let op: Indien de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar
de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling
aangepast vervoer vereist, kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn toch
voor bekostiging in aanmerking worden gebracht.

Vraag 9
Alleen geheel ingevulde formulieren, voorzien van een handtekening van de
aanvrager worden in behandeling genomen.
Als er gedurende het schooljaar iets in uw situatie veranderd die van invloed
is op de bekostiging van het leerlingenvervoer, bent u verplicht dit direct door
te geven.
Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient te worden ingediend vóór 1
juni. Burgemeester en wethouders geven binnen acht weken een beschikking af. De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld. Van dit uitstel
zal de aanvrager schriftelijk door burgemeester en wethouders op de hoogte
worden gesteld. Indien de aanvraag niet vóór 1 juni wordt ingediend, beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van het
aanvraagformulier. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van vier weken.
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Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2018-2019
(Voortgezet) speciaal onderwijs
De toekenning voor bekostiging van de vervoerskosten gebeurt op grond van de “Verordening leerlingenvervoer
gemeente Stadskanaal”.
Aanvragen 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 te corrigeren of aan te vullen. Wordt
hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

LEES EERST DE TOELICHTING VOOR U HET FORMULIER INVULT!!!!

1. Persoonlijke gegevens
Achternaam kind

...............................................................................................................................................

Voorletter(s)

...........................................................

Roepnaam

...............................................................................................................................................

Geboortedatum

...............................................................................................................................................

BSN

................................................................................................................................................

Adres

...............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats

...............................................................................................................................................

Achternaam aanvrager

...............................................................................................................................................

Voorletter(s)

....................................................   ouder        pleegouder          anders
n.l. ..........................



Adres

...............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats

...............................................................................................................................................

BSN

................................................................................................................................................

Bank-gironummer

............................................................................  ten name van .................................................

Telefoonnummer

...............................................................................................................................................

 jongen         meisje


overige vragen, s.v.p. omslaan

In te vullen door administratief medewerkster leerplicht
datum binnenkomst ............................................................................................................................................................
soort vervoer........................................................................................................................................................................
naam vervoerder..................................................................................................................................................................
ingevoerd:

     /  beschikking
d.d. ..............................................................................................................................


2. Aanvraag betreft:
 Dagelijks vervoer
 Weekeinde en vakantievervoer
 Eigen vervoer

3.   Gegevens school
Naam van de te bezoeken school

..............................................................................................................................

Adres

...................................................................................................................................

Afstand tussen woonhuis (verblijfadres) en school ................................km
(de afstand wordt gemeten langs de kortste, voor de leerling begaanbare en veilige weg)
Onderwijsrichting: ...................................................................................... (indien van toepassing verklaring 1 bijvoegen)

4. Fietsvergoeding
Kan de leerling met de fiets naar school?
 Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school.
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig, omdat.......................................................................(ga naar vraag 8)
 Nee, verklaar waarom niet.............................................................................................................. (ga naar vraag 5)

5. Openbaar vervoer
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
 Ja (ga naar vraag 8)
 Ja, maar de reistijd met openbaar vervoer is meer dan l½ uur en kan met aangepast vervoer tot 50% of
minder worden teruggebracht. (ga naar vraag 6)
 Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt. (ga naar vraag 6)
 Nee, vanwege  Leerling is jonger dan 9 jaar.
			
 Lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap.

6. Aangepast vervoer taxivervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer. (Vul verklaring 2 in.)
 De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school meer dan 1½ uur onderweg en de reistijd
met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht.
 Openbaar vervoer ontbreekt.
 Andere redenen, namelijk: ..........................................................................................................................................

7. Eigen vervoer
Aanvrager gaat de leerling zelf vervoeren:
 Ja, wijze van vervoer..........................................................................................................................................
 Nee

8. Ingangsdatum vervoer
Het vervoer moet ingaan op ................................................................................................................................... (datum)
Wanneer de aanvraag wordt toegekend, gaat de toekenning op zijn vroegst in op de datum waarop de aanvraag
binnenkomt. Toekenning met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

In het kader van de gevraagde indicatie verklaar ik hierbij toestemming te geven aan
de gemeente voor:
Het zo nodig opvragen van medische gegevens - waaronder diagnose,
testresultaten enz. – bij huisarts of andere behandelaar:
				

 ja     nee

Het zo nodig gebruik maken van gegevens van personen of instellingen die mij zorg verlenen:

 ja     nee

Het opvragen van mijn inkomen:

 ja     nee

							

akkoord te gaan met, indien noodzakelijk, digitale uitwisseling van de gegevens met Sciopeng consult:

 ja     nee

Bent u in staat om op het spreekuur in het gemeentehuis te komen? 			

 ja     nee

VERKLARINGEN
Verklaring 1
Indien een vergoeding van de vervoerkosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer
scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard
te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs of richting van het onderwijs van alle
dichterbij de woning gelegen bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen.
Schriftelijke verklaring bijvoegen
Verklaring 2
Geef hieronder aan wat de aard is van de handicap van uw kind. Voeg een aan u afgegeven onderbouwde verklaring van
een medisch specialist of arts toe.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

9. Ondertekening
Ondergetekende verklaart de vragen en verklaringen naar waarheid te hebben ingevuld:
Plaats ...................................................................................................................................................................................
Datum...................................................................................................................................................................................
Handtekening.......................................................................................................................................................................
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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