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Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022 

1. Gegevens van de aanvrager (ouder/verzorger van de leerling) 

 

Uw naam:    

U bent:   ☐vader  ☐moeder  ☐ pleegouder  ☐ anders, namelijk:  

Adres:    

Postcode en plaats:   

Telefoonnummer:    E-mailadres:   

 

Bent u co-ouder?  ☐nee  ☐ja 

 Let op: zo ja, dan moeten beide ouders een aanvraag doen in hun eigen woongemeente. 

2. Gegevens van uw kind 

Voorletter(s) en achternaam:  

Roepnaam:     Geboortedatum:  

Adres:    

Postcode en plaats:   

 

Maakt uw kind gebruik van een hulpmiddel? 

☐Nee 

☐Ja, namelijk: ☐standaard rolstoel  ☐opklapbare rolstoel  ☐elektrische rolstoel  ☐niet 

vastzetbare rolstoel  ☐afwijkende rolstoel  ☐rollator/looprek  ☐anders, namelijk:       

3. Gegevens school 

Naam school:   

Adres:   

Postcode en plaats:   

 

 

Snapt u een vraag niet? Lees dan eerst de toelichting. Heeft u daarna nog vragen? Kijk 

op www.midden-groningen.nl/leerlingenvervoer of bel 0598 - 37 37 37. 

 • Vul voor ieder kind apart dit formulier in 

• Laat het adviesformulier dat onderaan staat invullen door de school 

• Voeg de gevraagde verklaringen toe, zoals de toelaatbaarheidsverklaring van de 

school en eventueel medische rapporten 
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Gegevens school vervolg 

Soort onderwijs: 

☐basisonderwijs  ☐speciaal basisonderwijs (SBO)  ☐speciaal onderwijs  ☐voortgezet 

onderwijs   ☐voortgezet speciaal onderwijs  ☐anders, namelijk:  

 Voeg de toelaatbaarheidsverklaring van de school toe, behalve bij regulier basisonderwijs. 

 

Op welke dagen en tijden gaat uw kind naar school? 

Maandag van      tot   Donderdag van   tot  

Dinsdag van      tot   Vrijdag van     tot  

Woensdag van      tot  

4. Ingangsdatum vervoer 

Gewenste ingangsdatum vervoer:  

 Let op: een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden verstrekt. Vul dus geen  

    datum in het verleden in. Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het begin van het schooljaar?  

    Zorg er dan voor dat uw aanvraag uiterlijk 1 juni bij ons binnen is. Anders is er niet meteen  

    in het nieuwe schooljaar leerlingenvervoer. 

5. Dichtstbijzijnde toegankelijke school 

Vraagt u leerlingenvervoer voor de voor uw kind dichtstbijzijnde toegankelijke school? 

☐ja → ga door naar vraag 6 

☐nee, er zijn overwegende bezwaren tegen het openbaar onderwijs of tegen de godsdienstige  

    of levensbeschouwelijke richting van alle dichterbij gelegen scholen.  

    → vul de verklaring van bewaar in (zie toelichting) en ga door naar vraag 6 

 

    Verklaring van bezwaar: ik verklaar hierbij dat ik bezwaar heb tegen het openbaar onderwijs  

    of richting van het onderwijs dichterbij de woning gelegen (bijzondere scholen) omdat:  

 

☐nee, omdat:  

 Let op: leerlingenvervoer is voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Geef duidelijk  

    aan waarom u vindt dat wij een uitzondering moeten maken. Wij adviseren u om  

    bewijsstukken, zoals medische rapporten, toe te voegen. Zo kunnen wij beoordelen of uw  

    kind toch recht heeft op leerlingenvervoer. U kunt bij vraag 9 een toelichting geven. 

6. Soort vervoer 

U vraagt een vergoeding voor het volgende vervoer: 

☐fiets  ☐openbaar vervoer  ☐eigen vervoer (u vervoert uw kind zelf met de auto) 

 

☐mijn kind heeft in het openbaar vervoer begeleiding nodig omdat:  

Naam begeleider:   

Adres:   

Geboortedatum:  
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Soort vervoer (vervolg) 

☐aangepast vervoer (taxibus) 

 Let op: wij kennen alleen aangepast vervoer toe als u of uw kind niet met de fiets of het  

    openbaar vervoer kan reizen, eventueel met begeleiding. Geef hieronder aan waarom uw  

    kind aangepast vervoer nodig heeft 

 

Aangepast vervoer is noodzakelijk omdat: 

☐er sprake is van een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking waardoor mijn  

    kind met en zonder begeleiding geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer  

    (bewijsstukken meesturen, zie toelichting) 

☐de reistijd met het openbaar vervoer meer dan anderhalf uur (enkele reis) is en de reistijd  

    met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht 

☐openbaar vervoer ontbreekt 

☐mijn kind niet naar school kan fietsen omdat de afstand te groot is en/of hij te jong is (zie  

    toelichting) 

 

☐Mijn kind heeft weekendvervoer of vakantievervoer nodig 

 Let op: dit is alleen mogelijk als verblijf in een internaat of pleeggezin noodzakelijk en als  

    uw kind een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt. 

 

☐Mijn kind moet op vaste dagen gehaald of gebracht worden naar een ander vast adres 

    → vul hieronder de adresgegevens in en voor welke dagen dit geldt. Het adres moet in de  

          gemeente Midden-Groningen liggen. 

 

    Naam:     

    Adres:    

    Postcode en plaats:  

 

    Maandag ☐ochtend   ☐middag  Donderdag  ☐ochtend   ☐middag 

    Dinsdag  ☐ochtend   ☐middag  Vrijdag   ☐ochtend   ☐middag 

    Woensdag ☐ochtend   ☐middag 

7. Drempelbedrag 

→ vul deze vraag alleen in als uw kind naar het regulier basisonderwijs of het speciaal 

basisonderwijs (SBO) gaat. Ga anders door naar vraag 9. 

 

Wat is uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het jaar 2019? 

☐meer dan € 27.450. U betaalt voor het schooljaar 2021-2022 een eigen bijdrage van € 549,10. 

 

☐minder dan € 27.450. U betaalt geen eigen bijdrage 

 Let op: doe een inkomensverklaring bij deze aanvraag over het jaar 2019 van uzelf en  

    eventueel uw partner. Doet u geen inkomensverklaring bij de aanvraag? Dan betaalt u een  

    eigen bijdrage. 
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8. Inkomensafhankelijke bijdrage 

→ vul deze vraag alleen in als uw kind naar het regulier basisonderwijs of het speciaal 

basisonderwijs (SBO) gaat en als de afstand tussen uw woning en school van uw kind meer dan 

20 kilometer is. Ga anders door naar vraag 9. 

 

☐de afstand tussen mijn woning en de school van mijn kind is meer dan 20 kilometer 

 Let op: doe een inkomensverklaring bij deze aanvraag over het jaar 2019 van uzelf en  

    eventueel uw partner. De hoogte van uw inkomen bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.  

    Deze eigen bijdrage wordt opgeteld bij het drempelbedrag. 

9. Bijzondere omstandigheden 

 Zijn er volgens u bijzondere omstandigheden waardoor wij een uitzondering op de regels  

    moeten maken? Schrijf dat dan hier op. Heeft u meer ruimte nodig? Schrijf dit op een  

    los papier en doe dit bij de aanvraag. 

 

→ zijn er geen bijzondere omstandigheden? Ga dan door naar de ondertekening. 

10. Ondertekening 

 

Door het ondertekenen van dit formulier verleent u de gemeente Midden-Groningen 

toestemming de gegevens van de leerling voor zover nodig te verstrekken aan deskundigen die 

de gemeente adviseren op het gebied van leerlingenvervoer, voor zover deze gegevens van 

belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen te verstrekken aan Publiek Vervoer, school en 

de vervoerder, op te nemen in een geautomatiseerd systeem en te controleren in de 

Basisregistratie Personen. 

 

Ik verklaar de toelichting te hebben gelezen en dit formulier naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

 

Naam:   

Plaats:     Datum:   

 

 

Handtekening: 
  

 
Bent u niets vergeten? 

☐toelaatbaarheidsverklaring toegevoegd (niet voor regulier basisonderwijs) 

☐inkomensverklaring toegevoegd (niet voor speciaal (voortgezet) onderwijs) 

☐adviesformulier hieronder laten invullen en ondertekenen door de school 

☐eventuele andere bewijsstukken toegevoegd als u vindt dat wij een uitzondering  

    moeten maken op de regels 

☐ dit formulier ondertekenen 
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Adviesformulier leerlingenvervoer ondersteuningsteam 

passend onderwijs 2021-2022 
 Let op: u moet dit formulier in laten vullen door de school. 

 

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor het 

leerlingenvervoer. De nieuwe verordening Leerlingenvervoer gaat uit van een redelijkerwijs te 

vragen inzet van ouders. Met de samenwerkingsverbanden PO 20.01, VO 20.01, en VO 20.02 is 

afgesproken dat de ondersteuningsteams op de scholen de gemeenten adviseren over de mate 

waarin leerlingen in staat zijn zelfstandig of met begeleiding te fietsen of te reizen met het 

openbaar vervoer. De gemeente Midden-Groningen weegt het advies van de 

Ondersteuningscommissie zwaar mee bij de beoordeling van een eventuele aanvraag voor 

leerlingenvervoer door de ouders/verzorgers. De gemeente Midden-Groningen is verantwoordelijk 

voor de beoordeling en bekostiging van het vervoer. 
 

1. Gegevens school (naam en vestigingsplaats locatie) 

 

 

 

2. Gegevens leerling (naam een geboortedatum) 

 

Naam: 

Geboortedatum: 

 

3. Advies leerlingenvervoer 

 

☐leerling is in staat te fietsen 

☐leerling is in staat met begeleiding te fietsen 

☐leerling kan zelfstandig met openbaar vervoer reizen 

☐leerling kan met begeleiding gebruik maken van het openbaar vervoer 

☐leerling kan NIET met de fiets of het openbaar vervoer reizen vanwege: 

 

a. ☐een lichamelijke handicap, namelijk: 

b. ☐een verstandelijke handicap, namelijk: 

c. ☐een zintuiglijke handicap, namelijk: 

d. ☐een psychische handicap, namelijk: 

e. ☐een combinatie van bovenstaande adviezen en/of een ontwikkelingsperspectief 

 
4. Motivatie advies (onderbouwing adviezen en/of een ontwikkelingsperspectief) 

 

 

 

 

5. Namens het ondersteuningsteam ingevuld door (naam, functie en datum): 
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