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Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor basisonderwijs,
speciale scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs

en voortgezet onderwijs

1. Gegevens aanvrager

c Vader    c Moeder    c Pleegouder    c Verzorger    c anders, n.l. 

Naam en voorletters:            

Adres:                                    

Postcode en woonplaats:      

Telefoonnummer:                  

Mobiele nummer:                  

E-mail:                                   

IBANnummer:                       t.n.v.: 

2. Gegevens leerling

c Jongen     c Meisje      

Naam en voornaam:             

Geboortedatum:                    

Verblijfadres leerling:             
(indien anders dan bovenstaand)

Postcode en woonplaats:      

Telefoonnummer verblijfadres: 

3. De aanvraag betreft:

c       dagelijks vervoer         c weekendvervoer
Op de weekdagen:               c maandag     c dinsdag     c woensdag     c donderdag     c vrijdag

Schooltijden:                         

Datum:

4. Datum waarop vervoer/vergoeding moet ingaan

Wij  verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 7) te lezen!

Schooljaar 2021-2022
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7. Voortgezet onderwijs

Naam school:                        

Adres:                                    

Postcode en plaats:              

Telefoonnummer:                  

Schoolsoort: (zie toelichting vraag 13)
A:
c       Basisonderwijs

c       Speciaal basisonderwijs (voorheen lom/mlk)
          

B:
c       Speciaal onderwijs (zmlk, zmok, etc.)

c       Voortgezet speciaal onderwijs (zmlk, zmok, etc.)

C:
c       Voortgezet onderwijs (praktijkonderw., vmbo, etc.)

Heeft de leerling een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beper-
king waardoor hij/zij niet of niet zelfstandig van de fiets of het openbaar
vervoer gebruik kan maken?

c       Ja (vul verklaring 2 in)
c       Nee, u heeft geen recht op een vergoeding leerlingenvervoer. 

U kunt bij andere instanties informatie vragen over eventuele ver-
goedingen (zie toelichting blz. 8, punt 7).

          (U hoeft het formulier niet verder in te vullen of op te sturen).

--> ga naar vraag 8

--> ga naar vraag 8

--> ga naar vraag 8 

--> ga naar vraag 8 

--> ga naar vraag 7

-->  ga naar vraag 10

8. Fietsvergoeding

Kan de leerling met de fiets naar school?
c       Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school
c       Nee, de leerling kan niet zelfstandig met de fiets naar school 
          (verklaar hieronder waarom niet)
          
          
          
Kan leerling onder begeleiding op de fiets naar school? 
c       Ja, de leerling kan met begeleiding wel op de fiets naar school. 
c       Nee, de leerling kan ook met begeleiding niet zelfstandig naar school
          (verklaar hieronder waarom niet)
          
          
          

--> ga naar vraag 13

--> ga naar vraag 9

--> ga naar vraag 13

--> ga naar vraag 9

5. Gegevens school (indien van toepassing: verklaring 3 invullen)

6. Schoolsoort
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9. Openbaar vervoer

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer reizen?

c       Ja
c       Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van

openbaar vervoer bedraagt meer dan 1½  uur (enkele reis). 
De reistijd zou door aangepast vervoer met 50% of meer kunnen 
worden teruggebracht.

c       Nee, vanwege:
          c ontbreken openbaar vervoer
          c leeftijd
          c verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijk beperking

--> ga naar vraag 12

--> ga naar vraag 11

--> ga naar vraag 11
--> ga naar vraag 10
--> ga naar vraag 10

10. Openbaar vervoer met begeleiding

Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school
reizen?

c       Ja, begeleiding is noodzakelijk vanwege leeftijd
c       Ja, de leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglij-

ke beperking waardoor begeleiding noodzakelijk is 
(verklaring 2 bijvoegen)

c       Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van
openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur en zou door aange-
past vervoer met 50% of meer van de reistijd worden teruggebracht
(vul verklaring 1 in )

c       Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt
c       Nee, de leerling kan vanwege de beperking niet met het openbaar

vervoer reizen, ook niet onder begeleiding

--> ga naar vraag 12

--> ga naar vraag 12

--> ga naar vraag 11
--> ga naar vraag 11

--> ga naar vraag 11

11. Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen:

c       De verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking vereist
aangepast vervoer. 

          Leerling zit in een rolstoel: c Ja     c Nee
          Deze is inklapbaar: c Ja     c Nee
           (Als het een herhalingsverzoek is, zijn de verklaringen in ons bezit, of

anders verklaring 2 bijvoegen)
c       De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer (enkele

reis), meer dan 1½ uur  onderweg en de reistijd zou met aangepast
vervoer 50% of meer worden teruggebracht. 
(vul verklaring 1 in)

c       Openbaar vervoer ontbreekt.
c       Anders namelijk: (verklaring 2 bijvoegen)
          
          

--> ga naar vraag 12

--> ga naar vraag 12
--> ga naar vraag 12

--> ga naar vraag 12
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15. Ondertekening

(De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld):

Datum:               

Plaats:                

Handtekening:   

12. Eigen vervoer

Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren: c Ja     c Nee

-         wijze van vervoer: auto / fiets / bromfiets (doorhalen wat niet van toepassing is)
-         aantal te vervoeren leerlingen: 
-         aanvrager is bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren: 
          c ja    c nee       --> ga naar vraag 13

13. Eigen bijdrage

(Alleen invullen als leerling een school voor basisonderwijs of speciale school voor
basisonderwijs bezoekt) (zie vraag 6)
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/verzorgers/pleegouders van
de leerling bedraagt over het peiljaar 2019:

c       meer dan € 27.900,- u dient een drempelbedrag te betalen van € 598,
c       minder dan € 27.900,- u hoeft geen drempelbedrag te betalen, wel

afschriften van IB 60-formulieren bijvoegen (aanvragen via de
Belastingdienst tel.: 0800-0543)       --> ga naar vraag 14

Hieronder kunt u specifieke omstandigheden van uw kind aangeven, die van belang zijn voor het vervoer
en aan de vervoerder moeten worden doorgegeven. Bijvoorbeeld het stagevervoer (dagen, stage-adres en -
tijden), adressen co-ouderschap of zaken van medische aard. 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen

14. Draagkrachtafhankelijke bijdrage

(Alleen invullen indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool  meer
dan 20 kilometer bedraagt.)
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/verzorgers/pleegouders van de leerling bedraagt over het
peiljaar 2019 (bewijsstukken bijvoegen):______________________________________________________

(raadpleeg de toelichting onder 14 voor de hoogte van de bijdrage)
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Verklaring 1

De reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan 1½  uur (enkele reis).

-         totale reistijd (enkele reis) met openbaar vervoer van woning naar school is ____ minuten en 
bestaat uit:

          - looptijd:      _____ minuten
          - wachttijd:   _____ minuten
          - rijtijd:          _____ minuten (met bus/trein)

Verklaring 2

(Schriftelijke verklaringen bijvoegen)

a.       Geef hieronder aan wat de aard is van de beperking van uw kind.
      Voeg bewijsstukken toe (verklaring deskundige b.v. arts, psycholoog of deskundige ter onderbouwing.

          

          

          

b.       Geef de reden aan waarom uw kind niet begeleid kan worden:
          Indien genoegzaam is aangetoond (bewijsstukken bijvoegen) dat het niet mogelijk is kinderen te bege-

leiden of te laten begeleiden zal op grond van verklaringen/bewijsstukken worden  gekeken of de
hardheidsclausule van toepassing is.

          

          

          

Verklaring 3

(Schriftelijke verklaring bijvoegen)

Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de
leerling toegankelijke school. Als u vervoer of vergoeding van vervoer naar een bepaalde school aanvraagt,
terwijl dichter bij huis scholen liggen waar dezelfde soort onderwijs wordt gegeven, dan vragen wij u de
onderstaande schriftelijke verklaring in te vullen:

a.   Heeft de aanvraag betrekking op de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke 
school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting? c ja    c nee

      (als u nee invult, hoeft u vraag b. en c. niet meer te beantwoorden)

b.   Welke richting heeft de school?

c.   Heeft u overwegende bezwaren tegen de godsdienstige/levensbeschouwelijke richting
dan wel de openbare school van alle dichterbij gelegen toegankelijke scholen? c ja    c nee
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Toelichting

1. Algemeen
Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbij-
zijnde voor de leerling toegankelijke school, bij een afstand van meer dan zes kilometer.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld of waarvan de nodige bijlagen ontbreken, worden
naar de aanvrager teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen drie weken
te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk
verklaard.

Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken.
Deze termijn kan nog eens met vier weken worden verlengd.
Van dit uitstel krijgt u schriftelijk bericht.
U bent verplicht wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de vergoeding direct schrifte-
lijk aan ons door te geven.
Informatie over het leerlingenvervoer en eventuele hulp bij het invullen van formulieren, kan worden verkre-
gen bij Het Sociaalplein, tel.: 14 072. 
E-mailen kan ook: leerlingenvervoer@heerhugowaard.nl

2. Gegevens leerling
Er wordt uitgegaan van het vervoer van één adres naar school en terug.
Naar voor- of naschoolse opvang bestaat geen aanspraak op vervoer. 
Er kan vervoer worden geregeld als er sprake is van stage in relatie met scholing of als er sprake is van
twee adressen waar de leerling  verblijft bijvoorbeeld bij geregistreerd co-ouderschap (bewijsstukken mee-
sturen). Uitgangspunt hierbij is dat het vervoer naar beide adressen op vaste dagen plaats moet vinden.

3. Weekeinde- en vakantievervoer
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed als de leerling in
een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet)speciaal onderwijs.
Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of  medische redenen, dan komen de kos-
ten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking. Als de lokatie met het dagelijks vervoer vanuit het
ouderlijk huis kan worden bereikt, bestaat er geen aanspraak op bekostiging.

4. Datum vervoer/vergoeding
Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht aan u worden verstrekt. Er bestaat recht op bekostiging
als de afstand van huis naar school meer dan 6 km. bedraagt. Dit geldt ook voor de afstand van huis naar
een stage-adres. 

5. Gegevens school
Om in aanmerking te komen voor vervoersbekostiging dient de kortste afstand van huis naar de dichtstbij-
zijnde toegankelijke school minimaal 6 kilometer te zijn. De kortste, enkele afstand wordt berekend via de
ANWB-routeplanner.

6. Schoolsoort

A. Basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs vallen onder de wet op het primair onderwijs (WPO).
Als een aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichter-
bijgelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bijgevoegd worden (verklaring 3 op blz. 5).
Kiest u voor een verder weggelegen school van dezelfde soort als wij in onze gemeente hebben, dan wordt
dit beschouwd als vrije schoolkeuze en staat er geen vergoeding tegenover. 

B. Speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs vallen onder de wet op de experticecentra
(WEC). Hieronder vallen de volgende leerlingen:
-     dove kinderen, slechthorende kinderen;
-     kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de dove en slechthorende kinderen;
-     visueel gehandicapte kinderen (blinde/slechtziende kinderen);
-     lichamelijk gehandicapte leerlingen;

Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer voor basisonderwijs, speciale 
scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
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-     langdurig zieke kinderen;
-     zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk);
-     zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok);
-     meervoudig gehandicapte kinderen;
-     kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
Een vergoeding geldt ook hier alleen voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

C. Voortgezet onderwijs valt onder de wet op het voortgezet onderwijs (WVO).
Hieronder vallen alle vormen van voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo).
Leerlingen die deze scholen bezoeken kunnen slechts aanspraak maken op een vergoeding als zij niet zelf-
standig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een verstandelijke, lichamelijke en/of zin-
tuiglijke beperking.

7. Voortgezet onderwijs
Leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs kunnen in bepaalde gevallen nog in aanmerking komen voor
vergoedingen, dit is echter afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg de website van de Dienst
Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl,  Duo Informatielijn, tel. 050-599 7755 of raadpleeg de website van de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl  betreffende kindgebonden budget, tel. 0800-0543.

8. en 9. Openbaar vervoer en fiets
Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de kosten van openbaar ver-
voer  en fiets indien:
-     de leerling een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor

speciaal onderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km bedraagt;
-     de leerling een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt en zelfstandig met openbaar vervoer

en/of fiets kan reizen en de afstand van de woning naar school meer dan 6 km bedraagt; 
-     voor het vervoer binnen Heerhugowaard kan een kind van 9 jaar in beginsel met het openbaar vervoer

en een kind van 10 jaar met de fiets;
-     voor het vervoer buiten Heerhugowaard kan een kind van 10 jaar in beginsel zelfstandig met het open-

baar vervoer en met 12 jaar op de fiets (maximale afstand 10 kilometer). Een combinatie van openbaar
vervoer en fiets behoort tot de mogelijkheden.

10. Openbaar vervoer met begeleiding
Aanvragers kunnen tevens in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
en/of fiets ten behoeve van een begeleider als begeleiding vanwege een structurele lichamelijke, verstande-
lijke en/of zintuiglijke beperking vereist is. Voor leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs bezoeken,
geldt dan geen afstandsgrens, tenzij de leerling zelfstandig kan reizen. Dan worden de kosten voor open-
baar vervoer en/of fiets vergoed vanaf de afstandsgrens van 6 kilometer. Voor leerlingen die een school
voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs bezoeken, jonger dan negen
jaar zijn of waarvoor begeleiding vanwege de structurele lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beper-
king vereist is en de afstand van de woning naar school meer dan 6 km bedraagt, geldt ook dat de kosten
voor begeleiding kunnen worden aangevraagd. 
Voor de leerlingen die een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken, geldt ook een vergoeding
ten behoeve van een begeleider indien de beperking dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodza-
kelijk maakt.
N.B. De aanvragers zorgen in deze gevallen zelf voor de begeleiding.

11. Aangepast vervoer
Ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de kosten van aangepast vervoer
(taxivervoer) indien voldaan wordt aan de volgende criteria:
-     de afstand van huis naar school meer dan 6 km bedraagt (basisonderwijs, speciale school 
      voor basisonderwijs of speciaal onderwijs);
-     als de verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking van de leerling maakt dat de leerling, ook

onder begeleiding, niet met openbaar vervoer of fiets kan reizen en aangepast vervoer vereist is om
naar school te komen;

      (Afschrift van bewijsstukken bijvoegen, zoals verklaringen deskundigen: bijvoorbeeld arts, psycholoog
en vervoersadvies van de school)

-     als de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½ uur bedraagt (enkele reis) en de reistijd zou met aan-
gepast vervoer 50% of meer kunnen worden teruggebracht (zie verklaring 1);

-     als openbaar vervoer ontbreekt;
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-     als bijzondere omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de ouders beletten hun kinderen te 
      begeleiden of te laten begeleiden.
Bij deze vraag dienen bewijsstukken meegezonden te worden!

12. Eigen vervoer
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor bekostiging van eigen vervoer, moet u de vragen in de
normale volgorde beantwoorden en tevens vraag 12 invullen, ook als het formulier u niet naar die
vraag leidt.
Als de aanvrager de leerling zelf wenst te vervoeren betekent dit niet dat de aanvrager automatisch aan-
spraak kan maken op eigen vervoer. In de overweging wordt ook meegenomen of er geen goedkopere
wijze van vervoer mogelijk is. In principe wordt een vergoeding gegeven op basis van openbaar vervoer
(eventueel met begeleidingskosten als kind jonger dan 9 jaar is of een beperking heeft), of als aanspraak
bestaat op aangepast vervoer een kilometervergoeding.

13. Eigen bijdrage
Alleen als de leerling een school voor basisonderwijs of speciale school voor basisonderwijs (voorheen
lom/mlk) bezoekt, kan een eigen bijdrage worden geheven. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als uw
gezamenlijk inkomen minder is dan € 27.900,- (in 2019). U moet dit echter wel aantonen. Een eigen bijdrage
wordt geheven per kind per schooljaar (of gedeeltelijk schooljaar) als uw inkomen meer bedraagt dan
bovenstaand bedrag. Afhankelijk van de afstand betekent dat een drempelbedrag van € 598,- meer dan één
zone openbaar vervoer) per kind.
IB 60-formulieren zijn op te vragen bij de Belastingdienst, Postbus 30507, 1800 ED Alkmaar, 
tel. 0800 - 0543. Als beide ouders/verzorgers (of ouder en zijn/haar partner) inkomsten uit werk of uitkering
hebben dan twee formulieren aanvragen.

14. Draagkrachtafhankelijke bijdrage bij een afstand van meer dan 20 km
Als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 
20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van
de ouders afhankelijk bedrag. (art. 15).
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen van de ouders  in de
zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 in het peiljaar. Voor 2021-2022 moet onder inkomen worden
verstaan 'het gecorrigeerd verzamelinkomen in het peiljaar 2019’

Voor 2021-2022 zijn de bedragen als volgt:
Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt per gezin, naast de eigen bijdrage geheven.

15. Ondertekening
Als het formulier niet ondertekend is door de aanvrager(s) van de vervoersvoorziening of de gevraagde ver-
klaringen zijn niet meegezonden, dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen en wordt het
formulier geretourneerd.

Verklaring 1
Deze verklaring dient zorgvuldig te worden ingevuld. Onder looptijd wordt verstaan: De tijd vanaf de woning
naar opstappunt plus van uitstappunt naar school. Wachttijd: De tijd die gemiddeld gewacht moet worden
op opstappunt. Reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de
schooldag volgens het schoolplan, minus maximaal 10 minuten indien en voor zover de leerling het school-
gebouw/schoolterrein eerder bereikt dan het schoolplan aangeeft.

Inkomen in euro’s draagkracht afhankelijke bijdrage in euro’s

0 - 36.000 nihil

36.000 - 42.500 150

42.500 - 49.000 645

49.000 - 55.500 1.200

55.500 - 63.000 1.760

63.000 - 69.500 2.360

69.500 en verder voor elke extra € 5.000: € 565 erbij
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Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Heerhugowaard
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

[i]MaZa-001   2021-2022

Verklaring 2
a.       Een verklaring van een arts, psycholoog of deskundige, als er sprake is van een beperking waardoor

uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding in het openbaar vervoer of per fiets naar school kan
gaan, moet worden meegestuurd met de aanvraag.

b.       Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de ouders. U moet schriftelijk verklaren waarom
u niet voor begeleiding van uw kind kan (laten) zorgdragen. De gemeente stelt op basis van de thuis-
situatie vast of de hardheidsclausule dient te worden toegepast. Het moet om uitzonderlijke omstan-
digheden gaan. Het feit dat er kleine kinderen in het gezin zijn of dat beide ouders werken, is in prin-
cipe geen reden voor de gemeente om de hardheidsclausule toe te passen. Als bijvoorbeeld ouders
als gevolg van een medische reden niet in staat zijn hun kind (tijdelijk) te brengen kan de hardheids-
clausule worden toegepast. 

Verklaring 3
Vergoeding vindt plaats naar de dichtstbijzijnde voor de leerlingen toegankelijke school. Hieronder wordt
verstaan: de basisschool van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (b.v. een katho-
lieke school) of de openbare school.
Indien echter deze gewenste dichtstbijzijnde school op grotere afstand van de woning is gelegen dan 6 km
en dichterbij ook soortgelijke scholen liggen, dan vindt pas een vergoeding naar die gewenste school
plaats, indien de aanvragers schriftelijk verklaren overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare
school die dichterbij is gelegen dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij gelegen
zijn (indien van toepassing verklaring op blz. 5 bijvoegen).


