
Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?De regeling Leerlingenvervoer heeft 
tot doel om ouders/verzorgers als 
dat echt nodig is financieel bij te 
staan in de kosten van het vervoer 
verbonden aan het schoolbezoek van 
hun kind. De kosten van het vervoer 
mogen immers geen belemmering 
zijn om kinderen onderwijs te laten 
genieten.
In onderstaand schema kunt u 
eenvoudig bekijken of u mogelijk 
recht heeft op leerlingenvervoer. 
Het schema geeft u hierin slechts 
een indicatie. Ieder kind is uniek dus 
het kan voorkomen dat u ondanks 
een negatief advies uit dit schema 
mogelijk toch in aanmerking komt 
voor een vorm van leerlingenvervoer.
Heeft u vragen over het vervoer van 
uw kind? Stel ze gerust via 
033 247 22 22 of 
leerlingenvervoer@nijkerk.eu

€

Zelfstandig leren 
reizen?
De gemeente Nijkerk helpt u graag 
op weg om uw kind zelfstandig te 
leren reizen. Daarom werken wij 
samen met De Reiskoffer.

Meer informatie? 
www.dereiskoffer.nu

U komt niet in
aanmerking voor
leerlingenvervoer

U komt mogelijk in
aanmerking voor een

fietsvergoeding

U komt mogelijk in
aanmerking voor

aangepast vervoer

U komt mogelijk 
in aanmerking 

voor aangepast 
vervoer

U komt mogelijk in
aanmerking voor

aangepast vervoer

U komt mogelijk in
aanmerking voor een

OV-vergoeding

U komt mogelijk in
aanmerking voor een

OV-vergoeding

U komt mogelijk in
aanmerking voor 
een vergoeding

U komt in aanmerking
voor deelname aan

De Reiskoffer*
*www.dereiskoffer.nu
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1. Kan uw kind ondanks zijn/haar 
beperking zelfstandig naar school* 

reizen?
*Er is alleen een vergoeding mogeijk

naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

2. De afstand tot school is 
groter dan 6 kilometer

Bepaal aan de hand van www.routenet.nl 
de kortste afstand tot school.

3. Mijn kind kan zonder
begeleiding fietsend 

naar school

2. Mijn kind kan met begeleiding 
fietsend naar school of kan door mij 

zelf wegggebracht worden.

3A. Is er openbaar vervoer 
beschikbaar naar school?

3. Ik breng mijn kind zelf naar school

4A. Mijn kind kan 
met begeleiding 

met het openbaar 
vervoer

4. Mijn kind kan 
zelfstandig met het
openbaar vervoer

3B. Mijn kind kan met
hulp zelfstandig leren

fietsen naar school

5. De OV-reistijd 
bedraagt minder 

dan 1,5 uur

4B. Mijn kind kan met hulp 
zelfstandig leren reizen met het 

openbaar vervoer

5A. Is de reistijd met aangepast 
vervoer de helft van de reistijd

per OV of minder?


