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Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Buren 

 

schooljaar 2019-2020 

 

Postadres   : Postbus 23, 4020 BA  Maurik 
Bezoekadres        : De Wetering 1, Maurik 
Telefoonnummer:   14 0344, mw. A.M.M. van Wolferen 
E-mail adres        : gemeente@buren.nl  
 
 
 

1. Gegevens leerlingen  

Achternaam en voorletters   jongen  meisje 

Roepnaam  

Burgerservicenummer (BSN)  

Geboortedatum  

Verblijfadres  

Postcode en woonplaats   

Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen tijdens het vervoer? (bijv. rolstoel)    ja   nee 

Zo ja, welke?  Deze is wel/ niet inklapbaar 

 

 

2. Gegevens aanvrager 

Achternaam en voorletters                                                                                                                    

Burgerservicenummer (BSN)  

Adres (indien afwijkend)  

Postcode en woonplaats (indien 
afwijkend) 

 

Relatie tot de leerling  vader    moeder    pleegouder    voogd    anders nl.  

IBAN (volledig rekeningnummer)  

t.n.v.   

1e telefoonnummer  

2e telefoonnummer  

E-mail adressen  

 

 

3. Gegevens school 

Naam van de school  

Locatie  

Bezoekadres  

Postcode en plaats   

Telefoonnummer  
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4. Overige schoolgegevens  

a. het betreft een school voor: 

  Basis Onderwijs (BO)  Speciaal Basisonderwijs (SBO)  Speciaal Onderwijs (SO) 

  Voortgezet Onderwijs (VO)  Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

  
In het geval van (voortgezet) speciaal onderwijs kunt u hieronder aangeven in welk cluster de 
leerling naar school gaat: 

   cluster 1: blind en slechtziend 

   cluster 2: doof; slechthorend; spaak – of taalstoornis 

   cluster 3: lichamelijk gehandicapt; zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig 
zieke kinderen met een lichamelijke handicap 

   cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen; langdurig zieke kinderen anders 
dan met een lichamelijke handicap en scholen verbonden aan pedologische 
instituten 

 

b.  Weekdagen van de vervoersvoorziening en schooltijden  

 Dagen: maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

 Schooltijden:      

 

c.  Gewenste datum ingang van het vervoer:  

 

d.  Hoe lang blijft de leerling deze school naar verwachting bezoeken?  

 

 

5. Richting van het onderwijs  

Voor leerlingenvervoer wordt gekeken naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Kiest u voor 
een school die verder ligt? Geeft u hier aan wat de reden is waarom u voor deze school kiest: 

 ik heb bezwaar tegen het openbaar onderwijs, de godsdienstige of levensbeschouwelijk richting 
van alle dichterbij gelegen scholen 

 Anders, namelijk 
 
 

 

 

6. (Brom) fiets  

Kan de leerling met de (brom) fiets naar school, eventueel in combinatie met Openbaar Vervoer? 

 ja, namelijk met    fiets    bromfiets  (brom-/fietsvergoeding mogelijk) 

 ja, maar de leerling heeft hierbij (nog) begeleiding nodig  (fietsvergoeding voor de leerling mogelijk) (vul  

    verklaring 1 in) 

 nee, omdat de afstand te groot is 

 nee, omdat de leerling een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap  
    heeft en daardoor (nog) niet kan fietsen (vul verklaring 1 in) 

 nee, omdat het onmogelijk is begeleiding te organiseren (vul verklaring 2 in) 

 

 

 



 

3 
 

 

7. Openbaar vervoer  

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? 

 ja, de leerling kan dit zelfstandig 

 ja, maar de leerling heeft hierbij (nog) begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) nodig want, 

  de leerling is jonger dan 11 jaar 

  de leerling een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap heeft, 
waardoor zelfstandig reizen niet mogelijk is (vul verklaring 1 in) 

 Ja, maar de leerling is met openbaar vervoer (enkele reis), meer dan 1,5 uur onderweg en de 
reistijd is met aangepast vervoer tot 50% korter (vul verklaring 3 in) 

 ja, maar openbaar vervoer ontbreekt   

 

 

8. Eigen vervoer  

Hebt u de mogelijkheid de leerling zelf te vervoeren? 

 Ja, met  auto   bromfiets  ander voertuig, nl.  

op:  maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag  

  mo       mi                     mo       mi                     mo       mi                     mo       mi                     mo       mi                    

…….. aantal leerlingen uit eigen gezin  

…….. aantal leerlingen uit andere gezinnen  

 Nee, omdat  
 

 

 

9. Georganiseerd aangepast vervoer 

Voor de leerling is aangepast vervoer noodzakelijk, omdat 

 de leerling lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch gehandicapt en ook onder 
begeleiding niet met openbaar vervoer kan reizen (vul verklaring 1 in) 

 de leerling met het openbaar vervoer (enkele reis), meer dan 1.5 uur onderweg is en de reistijd 
is met aangepast vervoer tot 50% korter (vul verklaring 3 in) 

 openbaar vervoer ontbreekt 

 de leerling begeleiding nodig heeft en het onmogelijk is om begeleiding te organiseren (vul 

verklaring 2 in) 

 

 

10. Centrale opstapplaats  

Kan uw kind gebruik maken van een centrale opstapplaats? 

  ja, zelfstandig 

  ja, onder begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) 

  nee, want de leerling heeft een lichamelijke beperking (vul verklaring 1 in) 
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11. Eigen bijdrage 

Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als de leerling basisonderwijs (BO) of speciaal 
basisonderwijs (SBO) bezoekt 

Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het 
peiljaar 2017 

  meer dan € 26.550,-. De eigen bijdrage van € 535,04, wordt in rekening gebracht. 

     De eigen bijdrage kan in 4 termijnen worden betaald, vóór  1 oktober 2018; 1 december 2018; 1 februari 
2019 en 1 april 2019  ( u ontvangt hiervoor een factuur van de gemeente) 

  minder dan € 26.550,-. U dient een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers  
    over peiljaar 2017 bij te voegen. Deze verklaring kunt u opvragen bij de  
    Belastingdienst. 

 Als er geen inkomensverklaring is bijgevoegd, nemen wij aan dat uw inkomen in 2017 
hoger was dan de inkomensgrens en wordt een eigen bijdrage bij u in rekening 
gebracht. 

 

 

12. Toestemming raadplegen dossier Wmo en jeugd 

Het kan zijn dat uw kind al bij ons bekend is omdat hij/zij een Wmo-voorziening en/of 
jeugdondersteuning van ons krijgt. Dan heeft u al veel (medische) gegevens aangeleverd. Die 
gegevens kunnen misschien ook nodig zijn voor deze aanvraag leerlingenvervoer. U kunt dan bijv. 
verwijzen naar verklaringen die al in ons bezit zijn. Wij mogen die gegevens alleen met uw 
toestemming gebruiken voor deze aanvraag.  

  Hierbij geef ik toestemming om het dossier Wmo en jeugd te raadplegen 

  Hierbij geef ik geen toestemming om het dossier Wmo en jeugd te raadplegen 

  Niet van toepassing 
 

 

13. Ondertekening  

De door u verstrekte gegevens op dit aanvraagformulier worden door de gemeente Buren 
opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Dit wordt gebruikt bij beoordelingen en eventuele 
organisatie van het vervoer. Na toekenning worden deze gegevens nog 7 jaar bewaard. 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier: 

 verklaart u dit aanvraagformulier en de bijbehorende verklaringen naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

 geeft u de gemeente Buren toestemming om de door u gevulde gegevens te vergelijken 
met de gegevens uit de Basisregistratie Personen. 

 

Datum___________________________  Plaats________________________________ 

 

 

Handtekening______________________________ 
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Bijlagen 
Ter beoordeling van de aanvraag is ingevuld/bijgevoegd: 
 

  Verklaring 1: Handicap van de leerling (zie vraag 6, 7, 9, 10) 

  Verklaring 2: Geen begeleiding mogelijk (zie vraag 6, 9) 

  Verklaring 3: OV-reisinformatie verblijfadres-school (heen- en terugreis) (zie vraag 9) 

  Inkomensverklaring(en) (zie vraag 11 en 12)  
    (IB60 formulier, op te vragen bij Belastingdienst)  

  Vervoersverklaring schooljaar 2018-2019 met gemotiveerd vervoersadvies  
    (op te vragen bij school) 

  Anders, namelijk ________________________________________________ 
 
 
 
Verklaring 1 
Hier kunt u de aard van de handicap of beperking van de leerling aangeven en welke gevolgen dit 
heeft voor het vervoer. Waarom begeleiding van de leerling (nog) noodzakelijk is of waarom het 
onmogelijke is, ook niet met begeleiding, met een (brom)fiets of het openbaar vervoer naar school te 
gaan. 
Voeg ter onderbouwing verklaringen bij van bijvoorbeeld een behandelend arts, psycholoog of een 
kopie van een psychologisch of psychiatrisch onderzoeksrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verklaring 2 
Begeleiding is primair een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Wanneer u zelf niet in 
staat bent om de leerling te begeleiden, wordt verwacht dat u zelf een oplossing zoekt voor het 
(laten) begeleiden van de leerling. Wanneer beide ouders/verzorgers werken, is dat in principe geen 
reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. Geef aan waarom het onmogelijk is voor 
u, of mensen uit uw omgeving, om de leerling te begeleiden.  
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Verklaring 3 
De totale enkele reistijd met openbaar vervoer tussen woning en school is ______ minuten en 
bestaat uit: 
Looptijd: ______ minuten 
Wachttijd:   ______ minuten 
Reistijd: ______ minuten 
 
Zie hiervoor de OV site 9292.nl (eventueel een uitdraai van de site bijvoegen) 


