
Aanvraag leerlingenvervoer 
 

Schooljaar 2022-2023 

 

Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen en O aankruisen wat van toepassing is. Een niet 

getekend, onjuist ingevuld of onvolledig formulier (bijvoorbeeld geen verklaringen toevoegen) sturen wij 

aan u terug. 

 

Vraag 1 

Gegevens leerling 

Achternaam kind : _________________________________________________ 

Roepnaam  : _________________________________________________ jongen/meisje 

BSN-nummer  : _________________________________________________ 

Geboortedatum  : _________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________ 

Postcode  : _________________________________________________ 

Woonplaats  : _________________________________________________ 

 

In geval van nood bellen : _______________________________________________ 

 

Vraag 2 

Tweede verblijfadres binnen gemeente Nieuwkoop (structureel). 

Er is bij uitzondering alleen een tweede adres binnen de gemeente mogelijk. Als er meerdere  

adressen zijn dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.  

 

Adres   : __________________________________________________ 

Postcode  : __________________________________________________ 

Woonplaats  : __________________________________________________ 

Telefoonnummer : __________________________________________________ 

Op welke dagen verblijft de leerling daar?: ____________________________________ 

0  maandag ochtend  0  maandag middag 

0  dinsdag ochtend  0  dinsdag middag 

0  woensdag ochtend  0  woensdag middag 

0  donderdag ochtend  0  donderdag middag 

0  vrijdag ochtend   0  vrijdag middag 

 

Vraag 3 

Wilt u uw officiële naam invullen zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is.  

Gegevens aanvra(a)ger(ster)   0 vader 0 moeder 0 voogd/es 0 verzorger/ster  

Naam  : ________________________________________________________ 

Adres  : ________________________________________________________ 



Postcode : ________________________________________________________ 

Woonplaats : ________________________________________________________ 

 

IBAN nummer (alleen noodzakelijk als u een vergoeding krijgt) 

NL _________________________________ t.n.v. _____________________________ 

Tel. privé : ________________________________________________________ 

Tel. mobiel : ________________________________________________________ 

Tel. werk : ________________________________________________________ 

Emailadres : ________________________________________________________ 

 

Vraag 4 

Gewenste ingangsdatum vervoer ___________________________________________ 

De vergoeding van de vervoerskosten kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 

 

Vraag 5 

a) Gegevens school 

Naam    : ____________________________________________ 

Adres van bezochte vestiging : ____________________________________________ 

Locatie    : ____________________________________________ 

Schooltijden zoals aangegeven in schoolgids: 

maandag   : ____________________________________________ 

dinsdag    : ____________________________________________ 

woensdag   : ____________________________________________ 

donderdag   : ____________________________________________ 

vrijdag    : ____________________________________________ 

anders    : ____________________________________________ 

Telefoonnummer  : ____________________________________________ 

Contactpersoon  : ____________________________________________ 

 

b) Schoolsoort  

0 Cluster 1 (blinde en slechtziende kinderen) 

0 Cluster 2 (dove, slechthorende en kinderen met spraakmoeilijkheden) 

0 Cluster 3 (lichamelijk gehandicapt, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieken) 

0 Cluster 4 (zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een  

    lichamelijke handicap, pedologische instituten) 

0 Speciaal Basis Onderwijs (moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden,  

    alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben) 

0 Bijzonder Onderwijs 

0 Regulier Basis Onderwijs/ Voortgezet Onderwijs 

 



Indien de leerling in groep 7 of 8 van de basisschool zit, wilt u dan aangeven naar welke school voor 

voortgezet onderwijs de leerling gaat: _________________________________________ 

 

 

Vraag 6  

De aanvraag betreft 

0 Dagelijks vervoer 

0 Weekendvervoer 

0 Tijdelijk vervoer i.v.m. tijdelijke handicap van langer dan drie maanden, stuur een schriftelijke verklaring 

mee van een arts/ specialist (niet uw huisarts) die niet ouder is dan een half jaar. 

0 Bepaalde dagen, namelijk:  

0  maandag ochtend  0  maandag middag 

0  dinsdag ochtend  0  dinsdag middag 

0  woensdag ochtend  0  woensdag middag 

0  donderdag ochtend  0  donderdag middag 

0  vrijdag ochtend   0  vrijdag middag 

 

Vraag 7 

Wat voor soort vervoer wilt u aanvragen voor de leerling? 

0 Fiets (de vergoeding is € 0,09 per kilometer) 

0 Fiets met begeleider (de vergoeding is € 0,18 per retourkilometer) 

0 Openbaar vervoer (vergoeding berekend volgens www.9292ov.nl) 

 Wenst u informatie over hulp bij het reizen met OV?  0 ja 0 nee 

0 Openbaar vervoer met begeleider (vergoeding berekend volgens www.9292ov.nl) 

0 Eigen vervoer per auto (de vergoeding is € 0,37 per retourkilometer)  

   Dit is ook van toepassing voor vervoer naar speciale scholen voor basisonderwijs zoals bijvoorbeeld  

   de Rehoboth en Vrije School. 

   Vervoert u meer dan één kind met de auto naar de school waar deze aanvraag betrekking op 

   heeft? 0 ja 0 nee 

0 Aangepast vervoer (taxibus van gemeente), vraag 7a invullen voor toelichting.  

   Dit is NIET van toepassing voor vervoer naar speciale scholen voor basisonderwijs zoals 

   bijvoorbeeld de Rehoboth en Vrije School. Dan kiest u voor “Eigen vervoer”. 

0 Rolstoel:  0 ja 0 nee 

 

Vraag 7 a 

Bijlages bij de aanvraag. 

- Als uw kind een school voor (Speciaal) Basis Onderwijs (S)BO) bezoekt,  

- en op 1 augustus 2022 ouder dan 10 jaar is  

- of als uw kind Speciaal (Voortgezet) Onderwijs (S(V)O bezoekt  

- en u vult in dat hij/zij is aangewezen op aangepast vervoer op grond van een lichamelijke, 

verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap,  



dan hebben wij als bijlage nodig 

- de geldige toelaatbaarheidsverklaring  

- en een verklaring van een orthopedagogisch medewerk(st)er.  

Deze kunt u bij school of het samenwerkingsverband opvragen.  

 

Daarnaast kunnen wij uw kind door een onafhankelijke arts laten toetsen. Door de ondertekening van dit 

formulier geeft u de gemeente toestemming gegevens over uw kind op te vragen. 

 

De vraag die wij aan de arts stellen is: kan het kind zelfstandig of onder begeleiding fietsen of met het 

openbaar vervoer te reizen? (Als uw kind bijvoorbeeld ADHD heeft moet in de verklaring worden 

opgenomen door welke gevolgen van ADHD het kind niet in staat is om zelfstandig of onder begeleiding 

te reizen).Bij begeleiding kunt u denken aan uw hele netwerk, de reden dat ouders werken en of andere 

kinderen in de gemeente op school hebben is niet afdoende.  

 

Vraag 7 b 

Waarom is aangepast vervoer noodzakelijk? 

0 i.v.m. verstandelijke, zintuigelijke, lichamelijke of psychische handicap beperking van de leerling 

0 leerling is te jong 

0 er is geen openbaar vervoer 

0 openbaar vervoer met begeleiding is niet mogelijk, graag motiveren waarom niet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

0 omdat de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur duurt. Met een taxi wordt de reistijd 

50% of minder.  

0 Andere reden(en), namelijk:   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Vraag 8 

Afstand huis en school 

0 De enkele reis tussen huis en school bedraagt _____ kilometer (volgens ANWB, kortste route). 

0 De enkele reis tussen tweede verblijfadres en school bedraagt _____ kilometer. 

 

Vraag 9 

Eigen Bijdrage 

Alleen in te vullen wanneer de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor 

basisonderwijs (SBO) bezoekt. Zoals de Dolfijn, Rehoboth, Vrije School e.d.  

 

Is uw inkomensgrens lager dan € 27.900,-- ? 0 ja 0 nee 

 



Als u bij de gemeente een IBRI formulier van beide ouders/verzorgers inlevert waaruit blijkt dat het 

gezamenlijk inkomen minder is dan € 27.900 dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De eigen 

bijdrage is vastgesteld op € 344,00 per jaar. 

 

IBRI-formulier (jaar 2020), deze kunt u opvragen bij de belastingdienst telefoonnummer 0800-0543, 

keuzemenu 4, 1, 1. Dit is een gratis nummer. Zorg ervoor dat u uw Burger Service Nummer bij de hand 

hebt. Dit nummer staat o.a. op uw paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs. De aanvraag duurt gemiddeld twee 

weken. 

 

Dit formulier vermeld slechts het inkomen van de op het formulier genoemde persoon. Om het 

gezinsinkomen te bepalen moet van beide ouders/verzorgers en ook partners wonend op hetzelfde 

adres een IBRI formulier worden overlegd (ook als één van de ouders geen inkomen heeft). Wanneer u 

de verklaring niet meestuurt, gaan wij ervan uit dat het gezinsinkomen hoger is dan € 27.900,-.  

Als u het IBRI formulier niet bijvoegt bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen. 

 

Vraag 10 

Als u een vergoeding van de vervoerskosten wilt voor het bezoeken van een school voor bijzonder 

onderwijs, dan dient u schriftelijk te verklaren dat u overwegende bezwaren heeft tegen de richting van 

het basisonderwijs (godsdienst of levensovertuiging) van alle dichter bij de woning gelegen scholen. 

 

 

Vraag 11 

Overige gegevens 

Heeft u nog aanvullende opmerkingen waarmee u wilt dat wij rekening houden: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier: 

- Verleent u de gemeente Nieuwkoop toestemming de gegevens van de leerling, voor zover 

noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de Gemeente Nieuwkoop adviseren op 

het gebied van het leerlingenvervoer. Dit kan bijvoorbeeld het Jeugd en Gezinsteam of het 

samenwerkingsverband zijn.  

- Verleent u de gemeente Nieuwkoop toestemming de gegevens te verstrekken aan de 

vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen.  

- Geeft u de gemeente Nieuwkoop toestemming de door u ingevulde gegevens te vergelijken met 

de gegevens uit het Gemeentelijk basisadministratie en persoonsgegevens (GBA) en de 

gegevens van het gemeentelijke systeem inzake leerplicht.  

- Verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld in de verordening leerlingenvervoer 

gemeente Nieuwkoop 2014.  



 

 

 

De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld:  

0 vader  0 moeder 0 voogd/es 0 verzorger/ster  

Naam  : _____________________________________________ 

Datum  : _____________________________________________ 

Plaats  : _____________________________________________  

Handtekening : _____________________________________________  

 

 

 

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de daarbij behorende bijlagen kunt u vóór 13 juni 2022 

sturen naar: 

 

Gemeente Nieuwkoop 

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 

T.a.v. Team De Verbinding, Leerlingenvervoer 

Postbus 1 

2460 AA  TER AAR 

Heeft u nog vragen? 

U kunt uw vragen stellen via e-mailadres leerlingenvervoer@nieuwkoop.nl.  

U kunt ook contact opnemen met team de Verbinding op het telefoonnummer 140172. 


