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Als ouder/verzorger kiest u de meest 
geschikte school voor uw kind. U bent als 
ouder/verzorger ervoor verantwoordelijk 
dat uw kind op school komt. Soms gaan 
kinderen naar een school die speciaal 
voor hen geschikt is, maar die vaak verder 
weg is. Dan kan het vervoer een probleem 
zijn. De gemeente Stadskanaal kan daarbij 
helpen. Het leerlingenvervoer is geregeld 
in de “Verordening Leerlingenvervoer”. 
Hierin staat wanneer u in aanmerking 
komt voor een vergoeding. Dat kan een 
vergoeding voor het gebruik van de fiets, 
eigen auto, het openbaar vervoer of voor 
de taxi zijn. Voor het toekennen van de 
vergoeding wordt uitgegaan van de kos-
ten van het vervoer naar de dichtstbijzijn-
de toegankelijke school voor uw kind.

1. Gegevens leerling

• Vul voor elk kind een apart aanvraag-
formulier in.

• Vul de officiële naam van uw kind in 
zoals bij de burgerlijke stand bekend is.

• Woont uw kind niet thuis, vul dan het 
adres in waar uw kind verblijft.

• Maakt uw kind gebruik van een rolstoel, 
geef dan aan of deze inklapbaar is.

 
2. Gegevens aanvrager

• Als ouder, verzorger, pleegouder of 
voogd kunt u een aanvraag doen.

• Het rekeningnummer hebben wij 
nodig om een eventuele vergoeding te 
storten. 

• Grondslag betekent: de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke of openbare 
grondslag van een school. Een on-
derwijskundige richting, bijvoorbeeld 
Jenaplan-, Dalton-, Neo- of Montesso-
rionderwijs, wordt niet als een grond-
slag beschouwd en is geen reden om 
leerlingenvervoer toe te kennen.

• Co-ouders dienen allebei een aanvraag 
in te dienen. Als een ouder in een  
andere gemeente woont dient hij/zij 
daar de aanvraag voor het Leerlingen-
vervoer in te dienen.

Toelichting aanvraagformulier 

Leerlingenvervoer Gegevens

Dichtstbijzijnde toeganke- 
lijke school – Wat is dat?

• Een school die het dichtstbij de woning/
verblijfplaats ligt.

• Een school die ruimte heeft om uw kind 
te plaatsen.

• Een school die onderwijs biedt dat aan-
sluit bij de behoefte van uw kind.

• Kiest u voor een school die verder weg 
ligt dan een school met hetzelfde soort 
onderwijs dichterbij, dan komt u moge-
lijk niet in aanmerking voor leerlingen-
vervoer. 

5. Schoolgegevens

• Kinderen in het voortgezet onderwijs 
komen alleen in aanmerking, als zij 
door hun verstandelijke, lichamelijke, 
zintuigelijke en/of psychische beper-
king niet zelfstandig met het openbaar 
vervoer kunnen reizen, ook niet met 
begeleiding.

• De minimale afstand van woning naar 
school moet 6 kilometer zijn. Bij het be-
palen van de afstand van de woning van 
uw kind en de school moet u uitgaan 
van de kortste, voor uw kind voldoende 
begaanbare en veilige weg. 



Vergoedingen

7. Fietsvergoeding

• Een fiets kan ook een driewieler of tan-
dem zijn. De fietsvergoeding bedraagt  
€ 0,09 per kilometer voor de afstand 
van huis naar school en weer terug.

• Als uw kind niet zelfstandig of met be-
geleiding naar school kan fietsen. Soms 
vragen wij om dit te onderbouwen met 
een verklaring/brief van een deskundi-
ge. Een verklaring/brief van de school 
of de huisarts is dan niet voldoende

8. Openbaar vervoer

• Bezoekt uw kind een basisschool, een 
speciale school voor basisonderwijs of 
het speciaal onderwijs dan kunt u in 
aanmerking komen voor een vergoe-
ding voor het openbaar vervoer. De 
minimale afstand van de woning naar 
school moet meer dan 6 kilometer zijn.

• Kinderen in het regulier voortgezet 
onderwijs komen niet in aanmerking 
voor een vergoeding openbaar vervoer, 
kinderen in het speciaal voortgezet 
onderwijs wel.

• Soms vragen wij om de beperking van 
uw kind te onderbouwen met een 
verklaring/brief van een deskundige. 
Een verklaring/brief van de school of de 
huisarts is dan niet voldoende.

• De vergoeding van het openbaar ver-
voer is gebaseerd op de kosten van een 
jaarabonnement.

9. Autovergoeding

• Kunt u uw kind zelf met de auto naar 
school brengen, dan komt u niet 
automatisch in aanmerking voor een 
autovergoeding. De vergoeding is 
afhankelijk van de afstand tussen de 
woning en school.

• Vervoert u meerdere kinderen tegelijk, 
dan krijgt u een kilometervergoeding 
voor één kind. 

• De autovergoeding bedraagt € 0,38 per 
kilometer voor het halen en brengen 
van de leerling.

10. Taxi

• Wanneer komt uw kind in aanmerking 
voor taxivervoer?
1. Als het lopen, fietsen, vervoer met 

eigen auto of openbaar vervoer 
niet mogelijk is voor uw kind om 
op school te komen, ook niet met 
behulp van begeleiding.

2. Als uw kind vanwege een permanen-
te verstandelijke, lichamelijke, zintui-
gelijke en/of psychische beperking 
niet zelfstandig met het openbaar 
vervoer kan reizen, ook niet met 
begeleiding.

3. Als het openbaar vervoer ontbreekt.
4. Als het reizen met het openbaar ver-

voer langer duurt dan 1,5 uur.
• Voeg als onderbouwing een verklaring/

brief van een deskundige toe. Een 
verklaring/brief van de school of de 
huisarts is niet voldoende.

11. Ingangsdatum vervoer

• Meestal is dit de datum waarop het 
nieuwe schooljaar begint.

• Een begindatum in het verleden is niet 
mogelijk.



Wonen en toeslag

12. Eigen bijdrage 
 
Drempelbedrag 
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (sbo) én 
het verzameld jaarinkomen van beide ouders/verzorgers in 2020 is samen meer dan
 € 28.000 per jaar. Dan betaalt u een deel van het vervoer zelf. Dat is een bedrag tussen 
€ 342,00 en € 560,00 per jaar. Het bedrag dat u betaalt baseren wij op de tarieven van 
het openbaar vervoer.
Is uw verzamelinkomen minder dan € 28.000 per jaar. Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
Om dit te bepalen ontvangen wij graag van beide ouders/verzorgers het zogenoemde 
IB-60 formulier  van 2020. De formulieren zijn op te vragen bij de belastingdienst via 
www.belastingdienst.nl.
 
Financiële draagkracht? 
Bezoekt uw kind een basisschool die verder weg is dan 20 kilometer, dan kan het zijn 
dat wij een bijdrage vragen. Om dit te bepalen ontvangen wij graag van beide ouders/
verzorgers het zogenoemde IB-60 formulier van 2020. De formulieren zijn op te vragen 
bij de belastingdienst.

Toestemming

• In sommige gevallen hebben wij aanvul-
lende informatie nodig om de aanvraag 
te kunnen beoordelen. Om deze aanvul-
lende informatie op te kunnen vragen 
hebben wij u toestemming nodig.

 
13. Aanvullende informatie

• Passen opa en oma op vaste dagen op 
uw kind of gaat uw kind naar de buiten-
schoolse opvang, vermeld dat dan op 
het formulier. Het is belangrijk voor de 
beoordeling van uw aanvraag en voor 
de vervoerder.

• Loopt uw kind stage, geef ook dit adres 
alvast door.

Ondertekening

• Alleen geheel ingevulde aanvraag-
formulieren met uw handtekening, 
inclusief de gevraagde bijlagen worden 
in behandeling genomen.

•  Een aanvraag voor het nieuwe school- 
jaar moet u vóór 1 juni 2022 indienen.

•  Is uw aanvraag te laat binnen? Dan is 
het taxivervoer en een vergoeding van 
het eigen vervoer en het OV-vervoer 
vanaf de eerste school dag niet gega-
randeerd. U moet dan zelf uw kind de 
eerste weken naar school brengen.

Aanvraag compleet?

•  Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, 
ondertekend en zijn de gevraagde bijla-
gen toegevoegd? 

•  Stuur het op naar de gemeente 
Stadskanaal, t.a.v. Leerlingen vervoer, 
Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal,

•   via de mail naar  
leerlingenvervoer@stadskanaal.nl

•  Is de situatie van uw kind niet gewijzigd 
ten opzichte van de aanvraag  
leerlingenvervoer van het vorig jaar, 
dan hoeft u niet alle bijlagen opnieuw 
mee te sturen.

14. Informatie/vragen

Wilt u meer informatie over het Leerlin-
genvervoer en het aanvraagformulier, dan 
kunt ons mailen  
leerlingenvervoer@stadskanaal.nl, of 
bellen (0599) 631 631.
Kijk ook op www.stadskanaal.nl.

De Verordening Leerlingenvervoer van 
gemeente Stadskanaal kunt u online be-
kijken op www.regels-stadskanaal.nl. Zoek 
op de website naar Leerlingenvervoer’.

Inkomens in euro’s Financiële draagkracht in euro’s
0,00  –  36.900,00 nihil
36.900,00  –  43.650,00 145,00
43.650,00  –  50.400,00 630,00
50.400,00  –  56.700,00 1.170,00
56.700,00   –  64.800,00 1.715,00
64.800,00  –  71.100,00 2.300,00
71.100,00 –  en meer Voor elke extra € 5.000,00: € 550,00 erbij 

Kan uw kind vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuige-
lijke en/of psychische beperking niet of niet zelfstandig en niet 
onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Dan hoeft u 
geen eigen bijdrage te betalen. Dit geldt niet voor gedrags- en/of 
sociaal emotionele stoornissen, bijvoorbeeld ADHD en PDD-NOS.
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