Leerlingenvervoer 2021 |2022
Toelichting bij het aanvraagformulier

Beoordeling
• Bij het beoordelen of u recht heeft op een vergoeding in de kosten van het schoolvervoer, gaan
wij uit van de vervoerskosten van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
• Formulieren die verkeerd of niet helemaal zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling. Is het
aanvraagformulier niet helemaal ingevuld, dan ontvangt u uw aanvraag van ons terug. Zitten de
gevraagde bijlagen er niet bij, dan vragen wij u deze nog bij ons in te leveren.

Schoolafstand (bij vraag 6)
U heeft recht op een vergoeding van de vervoerskosten als de enkele afstand van de woning
(verblijfsplaats) van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school aan de volgende
kilometerafstanden voldoet:
•
•
•
•

Regulier basisonderwijs (BO): meer dan 6 kilometer;
Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 4 kilometer;
Speciaal onderwijs (SO): meer dan 4 kilometer;
Voor leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) gaan, kunt u alleen een
vergoeding krijgen als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Wij berekenen de kortste afstand met behulp van de ANWB-routeplanner.

Reistijd
Een enkele reis in de taxi(bus) mag maximaal anderhalf uur duren. De reistijd wordt berekend van
het moment van instappen tot het moment van uitstappen. Het is mogelijk dat uw kind in de ene
periode langer onderweg is dan in de andere. Ook kan het zijn dat de reisduur per schooljaar
verandert.

Soorten vervoer (bij vraag 8)
Het vervoer van kinderen van huis naar school en terug, is volgens de wet de verantwoordelijkheid
van de ouder(s)/verzorger(s).
•

Fiets
Wij kijken eerst of een kind zelfstandig kan fietsen.

•

Voor Elkaar Pas (VEP)
Met een Voor Elkaar Pas mag een leerling 7 dagen per week reizen in de bussen van Arriva in
de hele provincie Fryslân. Zie voor meer informatie:
www.arriva.nl/zakelijk/vervoersmogelijkheden/voorelkaarpas.htm

•

Openbaar vervoer
Kan uw kind zelf reizen met het openbaar vervoer? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een vergoeding.

•

Eigen vervoer (auto)
Kunt u uw kind zelf naar school halen en/of brengen? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een kilometervergoeding.

•

Aangepast vervoer (taxibus)
Heeft uw kind een beperking, zodat fietsen of met het openbaar vervoer van huis naar
school en terug helemaal niet mogelijk is? Dan kan uw kind met een taxi(bus) worden
vervoerd.

Een combinatie van verschillende soorten vervoer is ook mogelijk. Voor alle duidelijkheid wijzen wij
u erop dat het om vervoer van huis naar school (en terug) gaat. Niet naar bijvoorbeeld een
zwembad, sportclub, revalidatiecentrum of iets dergelijks. U heeft alleen recht op een vergoeding
voor schoolbezoek/onderwijs.

Ingangsdatum (bij vraag 9)
Wanneer de aanvraag wordt ingestuurd, geldt de datum van binnenkomst van het compleet
ingevulde formulier met alle bijbehorende bijlagen. Er wordt geen vergoeding over een vorige
periode verleend.

Reguliere schooltijden (bij vraag 10)
Het aangepast vervoer is alleen voor de schooltijden die in de schoolgids van de school van uw kind
staan. Door de Wet op Passend Onderwijs, kunnen wij hiervan afwijken.

Advies
Soms hebben wij meer informatie nodig van de school waar uw kind naar toe gaat. Wij vragen dan
advies over wat de mogelijkheden van de leerling zijn. Wij kunnen ook advies van deskundigen bij
andere instanties vragen.

Eigen bijdrage (bij vraag 13)
Gaat uw kind met aangepast vervoer naar het basisonderwijs (BO) en heeft u recht op een
vergoeding? Dan moet u elk jaar een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is € 578,00. Dit
betaalt u alleen wanneer het (gezamenlijk gecorrigeerd) inkomen van de ouders samen over 2019
meer dan € 27.900,00 is.
Als uw kind na het begin van het schooljaar instroomt en/of uitstroomt, dan wordt de hoogte van de
eigen bijdrage aangepast.

Financiële draagkracht (bij vraag 13)
Gaat uw kind naar het reguliere basisonderwijs en woont u verder dan 20 km van de school? Dan
bepalen wij op basis van uw inkomen of u een extra bijdrage moet betalen. Deze extra bijdrage
hangt af van de hoogte van uw inkomen. (financiële draagkracht)
Krijgt uw kind leerlingenvervoer, dan hoort u van de gemeente hoe hoog de eigen bijdrage is.

Wijzigingen
U krijgt voor uw kind leerlingenvervoer of een vergoeding voor het vervoer. Veranderingen die
belangrijk zijn voor het vervoer of voor de vergoeding van het vervoer moet u direct doorgeven aan:
-

leerlingenvervoer@jobinder.frl
Als uw kind gebruik maakt van aangepast leerlingenvervoer (taxibusje).

-

leerlingenvervoer@t-diel.nl
Als uw kind gebruik maakt van het openbaar vervoer (ook VEP pas),
of eigen vervoer wanneer u uw kind zelf naar school brengt.

Geen rechten ontlenen
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De toekenning van een vergoeding
voor vervoer gebeurt volgens de gemeentelijke verordening bekostiging leerlingenvervoer.
Bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Raad van de gemeente Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel.

