Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2018/2019 GRONINGEN
Wij vragen u, voordat u dit formulier invult, de toelichting goed te lezen. Ook vragen wij u
het formulier volledig in te vullen, aan te kruisen wat van toepassing is en de benodigde
verklaring(en) te overleggen.
1. Gegevens leerling
Achternaam en voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

:
:
:
:
:

jongen/meisje
BSN:

2. Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletters
Relatie tot leerling
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
(IBAN)rekeningnummer
Naam rekeninghouder
BSN van rekeninghouder

:
: moeder/ vader /voogd / verzorger
:
:
:
Mobiel:
:
:
:
:

3. Co-ouderschap
Doet u een aanvraag met co-ouderschap
□ ja
□ nee, ga door naar vraag 4
Let op! Beide ouders doen een aanvraag. En in de eigen woongemeente.
Aanvraag voor de □ even weken of de □ oneven weken.
De wissel dag is
4. Gegevens school
Naam school
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoonnummer
Soort onderwijs

:
:
:
:
□ regulier basisonderwijs
□ speciaal basis onderwijs
□ speciaal onderwijs
□ regulier voortgezet onderwijs
□ voortgezet speciaal onderwijs
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5. Schooldagen en schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
van
van
van
van

tot
tot
tot
tot
tot

6. Vervoer moet ingaan op:
Let op! Datum ingang vervoer moet in de toekomst liggen.
7. Reden aanvraag vervoer
a. Reden vervoer:
□ gebruik van hulpmiddelen, nl.
□ andere reden, namelijk

b. Soort vervoer:
□ fiets
□ eigenvervoer

□ rolstoel □ opklapbare rolstoel □ (rolstoel) rollator

□ openbaar vervoer

□ taxi

8. Bij taxi vervoer eigen dagdeel zelf
Als taxi vervoer wordt toegekend, is het verzoek om uw kind minimaal een dagdeel zelf te
brengen of op te halen. Meerdere dagdelen mag natuurlijk ook. Met als uitzondering
kinderen in rolstoelvervoer. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen.
Welke keuze maakt u?
Maandag
Woensdag
Vrijdag

□ ochtend □ middag
□ ochtend □ middag
□ ochtend □ middag

Dinsdag
Donderdag

□ ochtend □ middag
□ ochtend □ middag

9. Vervoer naar een ander vast adres binnen de gemeente Groningen
Naam :
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Maandag
□ ochtend □ middag
Woensdag
□ ochtend □ middag
Vrijdag
□ ochtend □ middag

Dinsdag
Donderdag

□ ochtend □ middag
□ ochtend □ middag

10. Bijzonderheden
Zijn er bijzonderheden die van belang zijn voor de vervoerder.

11. Eigenbijdrage
Deze vraag moet u alleen invullen als uw kind naar het regulier basis onderwijs of speciaal
basis onderwijs (Kimkiel, Fiducia, Bekenkamp, Meerpaal) gaat.
Wat is uw gezamenlijk gecorrigeerde inkomen over het jaar 2013.
□ meer dan € 25.000. U moet een eigen bijdrage betalen.
□ minder dan € 25.000. U moet een inkomstenverklaring over 2013 toevoegen, op te vragen
bij de Belastingdienst.
12. Gegevensverstrekking
De door u verstrekte gegevens op dit aanvraagformulier worden door de Gemeente Groningen
opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Indien taxi vervoer noodzakelijk is, worden de
gegevens gedeeld met de vervoerder.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de Gemeente Groningen
toestemming om de gegevens van de leerling:
- indien noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de Gemeente
Groningen adviseren op het gebied van het leerlingenvervoer, evenals aan de
vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen
verzorgen.
- te controleren in de basisregistratie persoonsgegevens.
13. Instemmingsverklaring en ondertekening
Deze aanvraag heb ik naar waarheid ingevuld en ik stem in met punt 12.
Plaats en Datum:
Handtekening:

In te vullen door de Gemeente Groningen
Kilometerafstand auto
Kilometerafstand fiets
Eigen bijdrage
€
Vergoedingen OV
€
1e controle
2e controle
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Toelichting bij het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Zie ook verordening leerlingenvervoer op de website van de Gemeente Groningen
jeugd en onderwijs / Bijdrage kosten leerlingenvervoer aanvragen
Beoordeling
Voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkoming in de kosten van vervoer wordt er
uitgegaan van de kosten van het vervoer van de leerling naar de dichtstbijzijnde
toegankelijke school.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld kunnen wij niet behandelen, deze worden
teruggestuurd.
Schoolafstand
De leerling komt eventueel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het
vervoer als de enkele afstand van de woning (verblijfsplaats) van de leerling naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school aan onderstaande eisen voldoet:
1. Regulier basisonderwijs (BO) meer dan 6 kilometer bedraagt
2. Speciaal basisonderwijs (SBO) meer dan 3 kilometer bedraagt
3. Speciaal onderwijs (SO) meer dan 3 kilometer bedraagt
4. Voortgezet speciaal onderwijs(VSO) meer dan 4 kilometer bedraagt
5. Voortgezet Onderwijs (VO) en Praktijk onderwijs meer dan 20 kilometer
Wij berekenen de kortst mogelijk afstand via de ANWB-routeplanner met de auto of fiets.
Soorten vervoer
Het vervoer van huis naar school en terug is in principe de verantwoordelijkheid van de
ouder(s)/verzorger(s).
Fiets. Wij kijken eerst of een kind zelfstandig kan fietsen. Als het kind te jong is kan ook de
begeleiding van het fietsen vergoed worden. Deze kosten zijn afgeleid van de Reisregeling
binnenland.
Eigen vervoer (auto). Kunt u het kind zelf halen en/of brengen dan kunt u in aanmerking
komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Deze kosten zijn afgeleid van de
Reisregeling binnenland.
Openbaar vervoer. Kan het kind zelfstandig reizen met openbaar vervoer, dan vergoeden wij
deze kosten. Als het kind nog te jong is, of om een andere reden niet alleen kan reizen,
kunnen wij ook de kosten voor de begeleider in het openbaar vervoer vergoeden.
Aangepast vervoer (taxibusje). Als het kind een zodanige handicap heeft dat openbaar
vervoer onverantwoord of onmogelijk is bestaat er een mogelijkheid dat het kind met een
taxi(busje) vervoerd kan worden.
Een combinatie van vervoer is ook mogelijk
Reguliere schooltijden
Het aangepast vervoer wordt alleen toegekend voor reguliere schooltijden tenzij anders is
afgesproken met de school, dit moet altijd in overleg met de leerplichtambtenaar en de
beoordelaar.
Ingangsdatum vervoer
Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst van het compleet
ingevulde formulier. Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht uitgekeerd.
Aan deze toelichting kunnen geen rechten ontleend worden

Advies
Het kan noodzakelijk zijn dat er verdere informatie nodig is van de school die de leerling
bezoekt. De school wordt dan gevraagd advies uit te brengen over de (on)mogelijkheden van
de leerling. Soms zal er nader advies worden ingewonnen bij andere instanties.
Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat het om vervoer van huis naar school en terug
gaat, en niet naar bijvoorbeeld een zwembad, sportclub, revalidatiecentrum etc. Tevens wijzen
wij u erop dat het recht op een vergoeding alleen geldt ten behoeve van schoolbezoek voor
wat betreft het onderwijs.
Eigenbijdrage
Als de leerling naar school voor(speciaal) basisonderwijs, of het voortgezet onderwijs gaat en
voor een vergoeding in aanmerking komt, betalen de ouders van de leerling per leerling een
eigen bijdrage De eigen bijdrage is gelijk aan de hoogte van een jaarabonnement van het OV
Indien de leerling na het begin van het schooljaar instroomt en/of uitstroomt wordt de hoogte
van de eigen bijdrage evenredig aangepast.
Wijzigingen
Tijdens het schooljaar moeten wijzigingen die van invloed zijn op de vervoersvoorziening of
vervoersvergoeding, direct en schriftelijk per mail aan de gemeente worden doorgegeven via
leerlingenvervoer@groningen.nl
Hulp
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij een WIJ team bij u in de buurt en bij de afdeling
Leerlingenvervoer 050-3676192.
Contactgegevens / opsturen
Het aanvraagformulier (voorzien van de nodige bijlagen) kunt u opsturen naar:
Gemeente Groningen
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 268
9700 AG Groningen
U kunt het formulier en uw vragen ook mailen naar: leerlingenvervoer@groningen.nl
Beslissing /Afdoening
Er staat een wettelijke afhandelingstermijn van 6 weken voor uw aanvraag. Deze termijn kan
maximaal met 4 weken worden verlengd.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten ontleend worden

5

