Toelichting bij het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Zie ook verordening leerlingenvervoer op https://gemeente.groningen.nl/bijdragekosten-leerlingenvervoer-aanvragen#meer-inform atie.
Beoordeling
•
•

Voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkom ing in de k osten van
vervoer wordt er uitgegaan van de k osten van het vervoer van de leerling naar
de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld k unnen wij niet behandelen,
deze worden teruggestuurd.

Schoolafstand
De leerling k omt eventueel in aanm erking voor een tegemoetkom ing in de k osten van
het vervoer als de enk ele afstand van de woning (verblijfsplaats) van de leerling naar
de dichtstbijzijnde toegank elijke school aan onderstaande eisen voldoet:
1.
2.
3.
4.
5.

Regulier basisonderwijs (BO): De afstand is meer dan 6 k ilometer.
Speciaal basisonderwijs (SBO): De afstand is meer dan 3 k ilometer.
Speciaal onderwijs (SO): De afstand is meer dan 3 k ilom eter.
Voortgezet speciaal onderwijs(VSO): De afstand is meer dan 4 k ilometer.
Voortgezet Onderwijs (VO) en Praktijk onderwijs): De afstand is meer dan 20
km.

W ij berekenen de kortst m ogelijk e afstand via de ANW B-routeplanner m et 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: W ij kijk en eerst of uw k ind zelfstandig kan fietsen. Als uw k ind te jong is
kan ook de begeleiding van het fietsen vergoed worden. Deze k osten zijn
afgeleid van de reisregeling binnenland.
Eigen vervoer (auto): Kunt u uw k ind zelf brengen en/of halen, dan kunt u in
aanm erking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Deze k osten
zijn afgeleid van de reisregeling binnenland.
Openbaar vervoer: Kan uw k ind zelfstandig reizen m et het openbaar vervoer,
dan vergoeden wij deze k osten. Als uw k ind nog te jong is, of om een andere
reden niet alleen k an reizen, k unnen wij ook de k osten voor de begeleider in het
openbaar vervoer vergoeden.
Aangepast vervoer (taxibusje): Als uw k ind een zodanige handicap heeft dat
openbaar vervoer onverantwoord of onmogelijk is, bestaat er een mogelijk heid
dat uw k ind met een taxi(busje) vervoerd k an worden.

Een com binatie van vervoer is ook mogelijk.
Reguliere schooltijden
Het aangepast vervoer wordt alleen toegek end voor reguliere schooltijden, tenzij
anders is afgesproken met de school. Dit moet altijd in overleg met de
leerplichtambtenaar en de beoordelaar.
Ingangsdatum vervoer
W anneer de aanvraag wordt toegek end, geldt de datum van binnenkomst van het
compleet ingevulde formulier. Er wordt geen vergoeding met terugw erkende kracht
uitgekeerd.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten ontleend worden

Advies
Het k an noodzak elijk zijn dat er verdere informatie nodig is van de school die de
leerling bezoek t. 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 duidelijk heid wij zen wij u erop dat het om vervoer van huis naar school en
terug gaat, en niet naar bijvoorbeeld een zwembad, sportclub, revalidatiecentrum etc.
T evens wijzen wij u erop dat het recht op een vergoeding alleen geldt ten behoeve van
schoolbezoek voor wat betreft het onderwijs.
Eigen bijdrage
Als de leerling naar een school voor (speciaal) basisonderwijs, of het (speciaal)
voortgezet onderwijs gaat en voor leerlingenvervoer in aanmerking kom t, betalen de
ouders van de leerling per leerling een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is gelijk aan
de hoogte van een jaarabonnem ent van het Openbaar Vervoer.
Indien de leerling na het begin van het schooljaar instroomt en/of uitstroomt wordt de
hoogte van de eigen bijdrage evenredig aangepast.
Wijzigingen
T ijdens het schooljaar moeten wijzigingen die van invloed zijn op de
vervoersvoorziening of vervoersvergoeding, direct en schriftelijk per mail aan de
gem eente worden doorgegeven via leerlingenvervoer@groningen.nl
Ziek - en hersteld meldingen k unt u doorgeven aan uw vervoerder.
Hulp
Voor vragen en inform atie k unt u terecht bij een W IJ-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:
Gem eente Groningen
t.a.v. Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 649
9700 W B Groningen
U k unt het formulier en uw vragen ook mailen naar: leerlingenvervoer@groningen.nl

Beslissing /Afdoening
Er staat een wettelijk e afhandelingstermijn van 6 wek en voor uw aanvraag. Deze
term ijn kan maximaal met 4 wek en worden verlengd.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten ontleend worden

