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Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Heumen schooljaar 2023-2024 
 

 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Gemeente Heumen schooljaar 2023-2024 

 
Het is verstandig bij het invullen van het formulier de toelichting goed door te lezen! 
Tip: Gebruik de checklist voor het meesturen van de bijlagen. 
 

1. Gegevens aanvrager  

Naam en voorletters: …………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mobiel: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
E-mailadres (verplicht):…………………………………………………………………………………………………. 

 

IBAN: …..…………………………..……………… t.n.v.: ……………..……………………….……………………..   
 
 
2. Gegevens leerling 

Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Verblijfadres leerling: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
3a. Gegevens school 

Naam school: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode en vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………………….. 
Soort onderwijs:   Basisonderwijs 

   Speciale school voor basisonderwijs 

     Speciaal onderwijs, Cluster  1  2  3  4 

   Voortgezet speciaal onderwijs, Cluster  1  2  3  4 

   Voortgezet onderwijs 

 
Onderbouw/bovenbouw:  Onderbouw 

   Bovenbouw 

 

 
 

3b. Dichtstbijzijnde toegankelijke school 
Als dichterbij een school van hetzelfde onderwijs is gevestigd, dient u hieronder aan te geven 

waarom de leerling naar deze verder van de woning gelegen school gaat: 
 Niet van toepassing. 

 Vanwege de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, namelijk: 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Vanwege een wachtlijst op de dichterbij gelegen school. Bijlage 1 

 Vanwege de specifieke behoeften van de leerling. Bijlage 1 
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4. Het vervoer 
Gewenste ingangsdatum vervoersvoorziening:   Eerste schooldag volgens schoolgids. 

 
  Anders, namelijk: ……………………………… 

Soort vervoer:  Dagelijks vervoer. 

   Weekeinde- en vakantie vervoer. 

 

5. Vervoersmogelijkheden van de leerling 
 

5a. Fietsvergoeding 

Kan de leerling met de fiets naar school? 
  ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school. ( door naar 6) 

  ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school. ( door naar 6) 

Bijlage 2 
  nee, want:  de leerling is te jong. ( door naar 5b) 

   de leerling is hier niet toe in staat vanwege zijn/haar verstandelijke, 

lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. ( door naar 5b) 

 
5b. Openbaar vervoer 

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen? 
 ja, de leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer naar school. ( door naar 6) 

 ja, maar de leerling heeft hierbij begeleiding nodig. ( door naar 6) Bijlage 2 
  nee, de leerling kan vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet 

met het openbaar vervoer reizen, ook niet met begeleiding. Daarom is aangepast vervoer 
noodzakelijk. ( door naar 5c) Bijlage 2 + Bijlage 3 

 nee, de leerling kan onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen, maar deze begeleiding 

is onmogelijk of leidt tot ernstige benadeling van het gezin en er is geen andere oplossing.  
 ( door naar 6) Bijlage 2 

 

5c. Hulpmiddelen 
Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen in het vervoer? 
 ja, namelijk:  stoelverhoging. ( door naar 6) 

   wel/niet* opklapbare rolstoel. ( door naar 6) *doorhalen 

   elektrische rolstoel. ( door naar 6)  

 ja, overig, namelijk:………………………………………………..……………………… ( door naar 6) 

 nee. ( door naar 6) 

 
6. Eigen vervoer 

Wilt u de leerling(en) zelf vervoeren? 
 ja, ik wil de leerling(en) zelf vervoeren. 

 ja, het betreft zowel de leerling uit deze aanvraag als ook de volgende leerling(en):  

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 …………………………………………………………………………..……………………...…………………………. 
 ja, en ik ben tevens bereid in overleg andere leerlingen te vervoeren. 

 nee. 

 
7. Eigen bijdrage 

Bezoekt de leerling komend schooljaar een reguliere basisschool of een speciale school voor 
basisonderwijs? 
 nee. 

 ja, maar de aanvraag betreft een fietsvergoeding. 

 ja, en het gecorrigeerd verzamelinkomen van beide ouders/gezag houders over 2021 bedraagt: 
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 meer dan € 28.800,- 

 minder dan € 28.800,- (Bijlage 4) 
 

8. Aanvullende informatie en/of opmerkingen 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
9. Verklaringen en toestemming 

Aanvrager verleent toestemming 

 voor het controleren van zijn/haar gegevens in de Basisregistratie Personen, bij de 

belastingdienst en/of andere uitkeringsinstanties; 

 voor het verstrekken van relevante persoonsgegevens aan derden zoals bijvoorbeeld de 
vervoerder, een medisch adviseur, enz. indien dit van belang is voor de afhandeling van 

zijn/haar aanvraag. 
 

Aanvrager verklaart 

 dat het hem/haar bekend is dat een eventueel te verlenen tegemoetkoming vervalt als met 
opzet onjuiste gegevens worden verstrekt of als onjuiste bewijsstukken worden overlegd; 

 zich bereid alle inlichtingen te verstrekken welke voor een juiste beoordeling van de aanvraag 

nodig zijn; 

 dat hij/zij eventuele wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de vergoeding 

binnen 7 dagen schriftelijk aan de gemeente zal doorgeven; 

 dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld. 
 

 
10. Ondertekening 

 

  
Datum: ………………………………… Handtekening aanvrager: ………………………………………… 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Heumen schooljaar 2023-2024 

 

 
 

Checklist bijlagen aanvraag leerlingenvervoer 2023-2024 

 
 
 Bijlage 1: Bewijs ontoegankelijkheid school 
Als het voor een leerling niet mogelijk is op een dichterbij gelegen school van dezelfde 
onderwijssoort geplaatst te worden, bijvoorbeeld vanwege een wachtlijst of de specifieke behoefte 

van de leerling, dient u een schriftelijke verklaring van deze dichterbij gelegen school bij te voegen 

die dit onderbouwt. 
 
 Bijlage 2: Ouderverklaring m.b.t. zelfstandigheid 
In het geval de leerling niet in staat is zelfstandig naar school te reizen en er dus begeleiding per 
fiets of openbaar vervoer nodig is, of in het uiterste geval zelfs aangepast vervoer, vragen wij u dit 

schriftelijk toe te lichten. 
In het geval het verzorgen van de benodigde begeleiding door u en/of anderen niet mogelijk is of 

tot een nadelige gezinssituatie leidt vragen u dit te beargumenteren. (Wij verwijzen u hierbij naar 

artikel 4.2 van de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015.) 
 
 Bijlage 3: Verklaring deskundige 
Stuur in het geval er sprake is van een structurele verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke 
handicap een schriftelijke verklaring mee van een deskundige waaruit blijkt welke belemmeringen 

deze handicap vormt voor het zelfstandig reizen van de leerling. Dit hoeft alléén bij een éérste 
aanvraag óf bij wisseling van school. 

  
 Bijlage 4: Bewijs inkomsten 
In het geval de leerling een reguliere basisschool of een speciale school voor basisonderwijs 
bezoekt en het verzamelinkomen van beide gezag houders minder is dan € 28.800,- kunt u dit 

aantonen middels een aanslag inkomstenbelasting 2021 óf een IB60 inkomensverklaring 2021 (van 
beide ouders/gezag houders). 

 
 Bijlage 5: Vervoersadvies school 
Alléén in laten vullen bij de éérste aanvraag óf bij wisseling van school. In die gevallen moet het 

vervoersadvies school volledig ingevuld en ondertekend bij de aanvraag worden ingeleverd.  

 


