
Toelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 

Gaat uw kind naar een school zo dicht mogelijk in de buurt?  

Wij vergoeden geen kosten leerlingenvervoer als uw kind naar een school gaat, die verder 

weg ligt, terwijl uw kind naar een geschikte en passende school in de buurt kan gaan.  

 

Is uw kind ouder dan 9 jaar? Denkt u dat uw kind kan leren om zelfstandig 

of met begeleiding naar school te reizen? Met het openbaar vervoer of op 

de fiets.  
Zo ja, dan kunnen wij, als u dat wilt, een reisbuddy inzetten. Die kan uw kind helpen om te 

leren om zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets te reizen.  

 

Gaat uw kind naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) en kan uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer 

reizen?  

Dan vergoeden wij de kosten van het openbaar vervoer niet. Wij vergoeden de kosten van 

het openbaar vervoer wel tijdens het reisbuddy project.  

 

Vervoert u uw kind zelf naar en van school?  

Het kan zijn dat u uw kind om bepaalde redenen zelf wilt vervoeren. Hiervoor kan de 

gemeente een retourvergoeding geven. De retourvergoeding geven wij alleen als uw kind 

recht heeft op taxivervoer. De reisafstand wordt bepaald met gebruikmaking van de 

website www.routenet.nl (kortste route).  

Als u vergoeding kosten openbaar vervoer of vergoeding eigen auto krijgt, dan gaat die 

vergoeding pas in als u het volledig ingevulde aanvraagformulier bij ons heeft ingediend. 

U krijgt geen vergoeding over de periode dat u nog geen aanvraag bij ons heeft 

ingediend.  

 

Gaat uw kind naar de basisschool of de speciale basisschool?  

Als uw kind naar de basisschool of de speciale basisschool gaat, dan kan het zijn dat u 

een eigen bijdrage moet betalen. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen van beide 

ouders/verzorgers van twee jaar geleden.  

De eigen bijdrage is in schooljaar 2022-2023 euro 530,-- per kind. U kunt dit bedrag in 

termijnen betalen.  

 

Zit uw kind in het leerlingenvervoer en zijn er veranderingen in het vervoer?  

Als uw kind leerlingenvervoer heeft gekregen en als er veranderingen zijn in het vervoer, 

zoals verhuizing, verandering van school, of als het kind voortaan per fiets of met het 

openbaar vervoer naar school gaat, dan vragen wij u dat op tijd aan ons door te geven.  

U kunt ons mailen via: leerlingenvervoer@bergendal.nl. U kunt ook bellen met 

leerlingenvervoer/team Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14024. 


