Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aanvraagformulier leerlingenvervoer
Toelichting op dit formulier
Lees voor het invullen van dit formulier eerst de folder. U dient alle vragen te beantwoorden. Wanneer verwezen wordt naar een volgende vraag, kunt
u de tussenliggende vragen overslaan.

1 Gegevens leerling
Naam en voorletters									0M

0V

Geboortedatum
Verblijfadres										0 Crisisopvang
Postcode					 Woonplaats
Burgerservicenummer
Reden aanvraag
bijv. stoornis of beperking noemen

Heeft de leerling vorig schooljaar ook een vervoersvoorziening gehad?		
Maakt de leerling gebruik van een rolstoel?

0Nee		

0Nee		

0Ja

0Ja, vul vraag 2 t/m 10 in en ga dan verder met vraag 13

2 Gegevens aanvrager(s)
Let op: Bent u co-ouder? Dan dienen beide ouders van de leerling een aanvraag in te dienen.
0 Vader

0 Moeder 0 Anders

Naam en voorletters ouder 1 / verzorger 1
Naam en voorletters ouder 2 / verzorger 2
Adres
Postcode					 Woonplaats
Vast telefoonnummer				Mobiel
E-mailadres
IBAN						 t.n.v.

3 Gezinssamenstelling
0 1-oudergezin		

0 2-oudergezin

Naam ouder/verzorger 1
Geboortedatum
Naam ouder/verzorger 2
Geboortedatum
Naam kind 1
Geboortedatum
School
Zie vervolg op blz. 2

271

Naam kind 2
Geboortedatum
School
Naam kind 3
Geboortedatum
School
Naam kind 4
Geboortedatum
School

4 Gewenste ingangsdatum
Datum waarop het vervoer of de vergoeding moet ingaan

5 Gegevens school
Een school kan meerdere locaties hebben. Vul daarom het precieze adres in waar uw kind onderwijs volgt.
Naam school						
Adres
Postcode					 Woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon op de school
Schoolsoort
0 Basisonderwijs (BO)
0 Speciale school voor basisonderwijs (SBO)
0 Speciaal onderwijs (SO), namelijk:		

0 Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), namelijk:

		

0 Cluster 1 - blinde, slechtziende kinderen

		
		
		

0 Cluster 2 - dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis

		

0 Cluster 4 - kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

0 Cluster 3 - motorisch beperkte, verstandelijk beperkte en langdurig zieke kinderen

0 Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), namelijk:
		

0Cluster 1 - blinde, slechtziende kinderen

		

0Cluster 2 - dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis

		

0Cluster 3 - motorisch beperkte, verstandelijk beperkte en langdurig zieke kinderen

		

0Cluster 4 - kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

0 Voortgezet onderwijs (VO)
Schooltijden
							Bijv. vrijdag maar 1 keer in de 2 weken naar school
Maandag			tot			Uitzondering
Dinsdag			tot			Uitzondering
Woensdag			tot			Uitzondering
Donderdag			tot			Uitzondering
Vrijdag			tot			Uitzondering
Zie vervolg op blz. 3

6 Welke vergoeding vraagt u aan
0 Aangepast vervoer (taxibus)
0 Aangepast vervoer (taxibus) met buitenschoolse opvang/ander opvangadres
0 Fietsvergoeding zonder begeleiding
0 Fietsvergoeding met begeleiding
0 Openbaar vervoer zonder begeleiding (bus, trein)
0 Openbaar vervoer met begeleiding (bus, trein)

7 De aanvraag is bedoeld voor
0 Heen- en terugreis
0 Alleen de heenreis
0 Alleen de terugreis
0 Anders, namelijk:

8 Schoolafstand
De gemeente gebruikt de kortste afstand per fiets volgens de ANWB-routeplanner
De fietsafstand van huis tot school is		

,

kilometer

9 Schoolkeuze
Is er een school dichterbij die hetzelfde type onderwijs biedt?
Let op: alleen voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan de gemeente leerlingenvervoer toekennen.
0 Nee, ga verder met vraag 10
0 Ja , waarom is voor deze verder weg gelegen school gekozen? Geef hieronder een toelichting

Heeft u overwegende bezwaren tegen de richting (godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag) van de dichterbij gelegene
school?
0 Nee
0 Ja, geef hieronder een toelichting

10 Buitenschoolse opvang (BSO) of een ander structureel opvangadres
Vervoer naar een buitenschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer. Echter uit coulance naar ouders regelt de gemeente
Leeuwarden het vervoer naar een BSO of een ander structureel opvangadres wel onder de volgende voorwaarden:
•
maximaal één afwijkend adres
•
de leerling verblijft op vaste, structurele dagen op het adres
•
vervoer naar het afwijkend adres mag niet meer kosten dan vervoer naar het verblijfadres (ingevuld bij vraag 1)
•
overige leerlingen in het betreffende vervoersmiddel mogen er geen onevenredig veel nadeel van ondervinden
LET OP: vervoer van en naar therapie of zorgboerderij valt niet onder deze uitzondering op het leerlingenvervoer.
Naam BSO/opvangadres
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
Zie vervolg op blz. 4

Dag:			

Halen: 		

Brengen:

Maandag		

0ochtend 		

0 middag

Dinsdag		

0ochtend 		

0 middag

Woensdag 		

0 ochtend

0 middag

Donderdag		

0 ochtend

0 middag

Vrijdag 		

0 ochtend

0 middag

11 Fietsvergoeding
A. Zelfstandig fietsen
Kan uw zoon/dochter zelfstandig op de fiets naar school?
0 Ja, ga verder met vraag 15
0 Nee, omdat mijn kind te jong is om zelfstandig te fietsen
0 Nee, omdat mijn kind door zijn/haar beperking niet op de fiets naar school kan. Geef hieronder een toelichting
U dient ter onderbouwing een verklaring mee te sturen van een specialist/behandelend arts en/of orthopedagoog/
psycholoog/psychiater, waarin hij/zij verklaart dat uw kind door zijn/haar beperking niet op de fiets naar school kan.

0 Nee, andere reden, namelijk:

B. Met begeleiding fietsen
Begeleiding bieden en/of begeleiding organiseren is primair een verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Werkende
ouder(s)/verzorger(s), de aanwezigheid van meerdere kinderen binnen het gezin is in beginsel geen reden om voor aangepast vervoer
(taxibus) in aanmerking te komen.
Kan uw zoon/dochter met begeleiding op de fiets naar school?
0 Ja, ga verder met vraag 15
0 Nee, omdat mijn kind door zijn/haar beperking niet met begeleiding op de fiets naar school kan. Geef hieronder een toelichting
U dient ter onderbouwing een verklaring mee te sturen van een specialist/behandelend arts en/of orthopedagoog/psycholoog/
psychiater, waarin hij/zij verklaart dat uw kind door zijn/haar beperking niet met begeleiding op de fiets naar school kan

0 Nee, omdat het onmogelijk is begeleiding te organiseren. Geef hieronder een toelichting
Geef aan waarom het voor u of mensen uit uw omgeving niet mogelijk is om uw kind te begeleiden. Als u om medische reden zelf niet
in staat bent uw kind te begeleiden dient u hierover een recente verklaring van een arts mee te sturen, waarin hij/zij verklaart dat u
niet in staat bent uw kind te begeleiden.

Zie vervolg op blz. 5

12 Openbaar vervoer (bijvoorbeeld (stads)bus of trein)
A. Zelfstandig met het openbaar vervoer
Kan uw zoon/dochter zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
0 Ja, ga verder met vraag 15
0 Nee, omdat mijn kind te jong is om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.
0 Nee, omdat mijn kind door zijn/haar beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen. Geef hieronder een toelichting
U dient ter onderbouwing een verklaring mee te sturen van een specialist/behandelend arts en/of orthopedagoog/
psycholoog/psychiater, waarin hij/zij verklaart dat uw kind door zijn/haar beperking niet met het openbaar vervoer kan reizen.

0 Nee, andere reden, namelijk:

B. Met begeleiding met het openbaar vervoer
Begeleiding bieden en/of begeleiding organiseren is primair een verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Werkende
ouder(s)/verzorger(s), de aanwezigheid van meerdere kinderen binnen het gezin is in beginsel geen reden om voor aangepast vervoer
(taxibus) in aanmerking te komen.
Kan uw zoon/dochter met begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?
0 Ja, ga verder met vraag 15
0 Nee, omdat mijn kind door zijn/haar beperking niet met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen.
Geef hieronder een toelichting
U dient ter onderbouwing een verklaring mee te sturen van een specialist/behandelend arts en/of orthopedagoog/psycholoog/
psychiater, waarin hij/zij verklaart dat uw kind niet in staat is door zijn/haar beperking niet met begeleiding met het openbaar
vervoer kan reizen.

0 Nee, omdat het onmogelijk is begeleiding te organiseren. Geef hieronder een toelichting
Geef aan waarom het voor u of mensen uit uw omgeving niet mogelijk is om uw kind te begeleiden. Als u om medische reden zelf niet
in staat bent uw kind te begeleiden dient u hierover een recente verklaring van een arts mee te sturen, waarin hij/zij verklaart dat u
niet in staat bent uw kind te begeleiden.

Zie vervolg op blz. 6

13 Eigen vervoer
Wanneer er aanspraak bestaat op het Leerlingenvervoer kan de gemeente u een vergoeding toekennen om uw kind zelf te vervoeren.
Heeft u de mogelijkheid uw kind zelf te vervoeren?
0 Ja 		

0 Nee

14 Bijgevoegde bijlagen
0 Verklaring arts m.b.t. zoon/dochter - (zie vraag 11 en 12)
0 Verklaring arts m.b.t. ouder(s)/verzorger(s) - (zie vraag 11 en 12)

15 Toestemming opvragen advies/informatie bij school
Hierbij geef ik toestemming om advies en informatie op te vragen bij de school van mijn zoon/dochter. Het gaat om relevante
informatie die belangrijk is voor de beoordeling van het aangevraagde Leerlingenvervoer
0 Ja			

0 Nee

Ondertekening
Indien er recht bestaat op vervoer per taxibus geeft u door ondertekening van dit formulier de gemeente Leeuwarden toestemming
de noodzakelijke gegevens van uw zoon/dochter aan de vervoerder te verstrekken.
Ondergetekende verklaart de folder Leerlingenvervoer gelezen te hebben en de aanvraag en de bijgevoegde verklaringen volledig en
naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats							Datum

Handtekening

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058.

