
 
 

 

*Voor deze schoolsoort is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze TLV wordt afgegeven door 
het samenwerkingsverband waar de school onder valt. Voeg deze TLV toe  
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AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER 

Schooljaar 2019/2020 

 

 

1. Gegevens aanvrager    vader  moeder  anders: ..…………………………………. 

Naam aanvrager  .……....................................................................................................  

Adres (van het kind)  ………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats  ……………………………………………………………………………….  

Telefoonnummer/mobiel  ……………………………………………………………………………….  

E-mailadres  ………………………………………………………………………………. 

 

2. Gegevens leerling    jongen  meisje  

Achternaam  ……………………………………………………………………………….  

     Voornamen   ……………………………………………………………………………….  

 Roepnaam  ………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  ……………………………………………………………………………….  

 

Let op: bent u co-ouder? Dan moet u, als het woonadres van het kind wisselt tijdens schooldagen, ieder afzonderlijk een 

aanvraag indienen.  

 Gebruikt de leerling medicijnen?    Nee  Ja, namelijk: ................................. 
 

Maakt de leerling gebruik van een rolstoel?          Nee    Ja  (elektrisch / handbewogen) 

 

3. Gegevens school 

     Naam van de school        ……………………………………………………………………………….  

  Locatie  ………………………………………………………………………………. 

 Adres  ……………………………………………………………………………….  

 Postcode en plaats  ……………………………………………………………………………….  

 Telefoonnummer           ……………………………………………………………………………….. 
      
     Startdatum vervoer                             ……………………………………………………………………………… 
 
            
 Schoolsoort     

      Basisonderwijs      

  Speciaal basisonderwijs (SBO school)* 

  (Voortgezet) Speciaal onderwijs* 

  Voortgezet onderwijs 

  Praktijkonderwijs 

 

Schooltijden van          tot 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   
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 4. De aanvraag is bedoeld voor: (meerdere keuzes mogelijk) 

 
      Dagelijks vervoer:   Heen- en terugreis  

              Alleen heenreis  

      Alleen terugreis 

  Weekeinde-/vakantievervoer:   wekelijks    

       anders: ….………………………………..…….……………………... 

  Stagevervoer: 

   Vul het stageformulier en alle onderstaande vragen in en lees voor school: stageadres. 

 
 
Als uw kind een andere school bezoekt dan de El Boukhari of De Wonderwijzer > ga naar vraag 6. 

 

5. El Boukhari / De Wonderwijzer 
Ik geef toestemming om mijn zoon/dochter te laten vervoeren door: 

 
   De Stichting het Kinderbusje van en naar IBS El Boukhari in Leerdam 
   
   Stichting Leerlingenvervoer De Wonderwijzer van en naar GBS De Wonderwijzer in Hardinxveld- 
   Giessendam 
 

  Ik maak geen gebruik van de vervoersstichtingen. 
 

  Ik geef toestemming de vervoerskosten rechtstreeks over te maken op de bankrekening van deze  
  stichting. 

 
 
      Als uw kind naar de El Boukhari school of de Wonderwijzer gaat, moet u verklaring 1 invullen waarin u  
      aangeeft dat u bezwaar maakt tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij 
      gelegen bijzondere scholen.  
       
 
6. Fietsvergoeding 

    a. Kan de leerling zelfstandig met de fiets naar school? 

        Ja    Ga naar vraag 11. 
 
        Nee, omdat  de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke 

       handicap niet met de fiets naar school kan 

         Vul verklaring 2 in. 

 

    b. Kan de leerling met begeleiding (door een ouder/verzorger) met de fiets naar school? 

     Ja   Ga naar vraag 11. 
 
     Nee, omdat   de afstand te ver is 

      Vul verklaring 2 in 

       het onmogelijk is om begeleiding te organiseren 

       Vul verklaring 4 in. 
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7. Openbaar vervoer 

    Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen? 

     Ja    Ga naar vraag 11. 
 
     Nee, omdat  de leerling in het schooljaar 2019/2020 niet naar groep 8 gaat 

     Vul verklaring 2 in 

     

 
 8. Openbaar vervoer met begeleiding 

Kan de leerling met begeleiding (door een ouder/verzorger) met het openbaar vervoer naar school reizen? 

  Ja    Ga naar vraag 11 en vul verklaring 3 in.  
 
      Nee, omdat   het onmogelijk is om begeleiding te organiseren  

     Vul verklaring 4 in.       

 
 

9. Eigen vervoer 

Hebt u de mogelijkheid de leerling zelf per auto te vervoeren? 

 Ja*  Ga naar vraag 11. 

    

 Nee …………………………………………………………………………………….…………....... 
 
 
10. Aangepast vervoer 

      Aangepast vervoer is noodzakelijk om onderstaande redenen: 

      De lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer. 

  Vul verklaring 2 in en voeg een medische verklaring (niet ouder dan 2 jaar) . 

      De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 1 ½ uur  

             onderweg en de reistijd kan met aangepast vervoer 50% of meer teruggebracht worden. (zie toelichting) 

 
11. Inkomen  

Alleen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoekt. Het 

gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van 

de leerling bedraagt over het peiljaar 2017: 

 Meer dan € 26.550,-- 

 € 26.550,-- of minder -----> IB-60 formulier over 2017 bijvoegen. 
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12. Bijlagen 
 

 Ter beoordeling van de aanvraag is bijgevoegd:  
 

 Inkomensverklaring(en) IB-60 formulier peiljaar 2017 

 Verklaring 1 

 Verklaring 2, samen met medische toelichting  

 Verklaring 3, samen met medische toelichting  

 Verklaring 4, samen met toelichting en TLV  

 Stageformulier 

 TLV 

 Anders, namelijk: …………………………………………………………….. 

 

 
Opvragen medische informatie 
 
In het kader van de gevraagde vervoersvergoeding geef ik hierbij mijn toestemming voor het zo nodig opvragen 

van medische informatie bij de behandelende instanties door een keuringsarts:    Ja    Nee 

Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)                                  Ja    Nee                          

 

Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dat de aanvraag en de bijgevoegde verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. 

 

Plaats en datum : …….………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Handtekening : …………………………………………………………………………………………..................... 

  

 

Als uw aanvraag onvolledig is ingevuld of de gevraagde stukken niet meegestuurd zijn, kunnen we het 

niet in behandeling nemen. Een aanvraag wordt nooit met terugwerkende kracht toegekend.  

 

Mocht u nog vragen hebben in verband met dit formulier, kunt u contact opnemen met team 

leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0183 / leerlingenvervoer@gorinchem.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

        

 

mailto:leerlingenvervoer@gorinchem.nl
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Verklaringen 

 
Verklaring 1 
 
Als u een vergoeding van de vervoerskosten aanvraagt voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer 

scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij uw woning zijn gelegen, vul dan deze verklaring in. 

 
Aanvrager/aanvraagster verklaart overwegende bezwaren te hebben: 
 

   tegen het openbaar onderwijs 
 

   tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen van de soort waarop uw kind is 

       aangewezen, welke dichterbij de woning zijn gelegen. 

 
Geef hieronder uw bezwaren aan: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Verklaring 2 

 

Waarom kan uw kind niet (ook niet met begeleiding) met de fiets en/of het openbaar vervoer reizen.  

Voeg bewijsstukken toe ter onderbouwing:  

- medische verklaring(en) van een specialist/behandelend arts  (niet de eigen huisarts!) en niet ouder dan  

 2 jaar  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



  6 

 

 

Verklaring 3 

 

Waarom is begeleiding van uw kind noodzakelijk.  

Voeg bewijsstukken toe ter onderbouwing:  

- medische verklaring(en) van een specialist/behandelende arts (niet de eigen huisarts!) en niet ouder dan  

 2 jaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Verklaring 4  

 

Waarom is het niet mogelijk voor u of mensen uit uw omgeving om uw kind te begeleiden. Begeleiding is primair 

een verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer beide ouders werken, is dat géén reden om voor aangepast 

vervoer in aanmerking te komen. Als u om medische redenen zelf niet in staat bent uw kind te begeleiden, dient u 

hierover ook een verklaring van een arts (niet de eigen huisarts!) mee te sturen.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Stageformulier 

 
 
Gegevens leerling: 
 
naam leerling : ……………………………….……….……………………………………………. 
 
geboortedatum : ……………………………………………………………………………….…….. 
 
straatnaam & huisnummer : …….……………………………………………………………………………….. 
 
postcode & woonplaats : …….……………………………………………………………………………….. 
 
Burgerservicenummer : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Gegevens stageplaats: 
 
naam bedrijf / instelling : ……….…………………………………………………………………………….. 
 
straatnaam & huisnummer : …….……………………………………………………………………………….. 
 
postcode & woonplaats : …….……………………………………………………………………………….. 
 
telefoonnummer : …….……………………………………………………………………………….. 
 
contactpersoon : ……………………………………………………………………………………... 
 
 
De stageovereenkomst meesturen! 
 
 
Stageperiode: 
 
De leerling loopt stage van : .…………………………………  tot  ……..………………………… 2019/2020 
 
 
Stagetijden: 
 

maandag van : ……………………………  uur tot ………………………………………  uur 
 

dinsdag van : ……………………………  uur tot ………………………………………  uur 
 

woensdag van : ......……………………….  uur tot ………………………………………  uur 
 

donderdag van : …………….……………..  uur tot ………………………………………  uur 
 

vrijdag van : ……………………………  uur tot ………………………………………  uur 
 
 
Ondertekening school: 

Ondergetekende verklaart dat het stageformulier naar waarheid is ingevuld: 

 

Naam School: …………………………………………………...Naam ondergetekende: ………………………… 

 

Te ………………………………………  op  …..……..……………  Handtekening …………………………….  
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Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de stageovereenkomst kunt u opsturen naar: 

Gemeente Gorinchem 
t.a.v. Leerlingenvervoer 

Postbus 108 
4200 AC  GORINCHEM 

 
U kunt het formulier ook inleveren op het stadhuis. Informatie over het leerlingenvervoer kan worden verkregen 
bij, leerlingenvervoer tel. 14 0183 of per e-mail: leerlingenvervoer@gorinchem.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leerlingenvervoer@gorinchem.nl
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Bijlage aanvraagformulier leerlingenvervoer  
schooljaar 2019/2020 gemeente 

Gorinchem 
 
 
Algemeen 
 
Toelichting vraag 3 
Leerlingenvervoer wordt vergoed naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de gewenste 
richting. Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van een school. 
Aanvrager komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer als de enkele 
afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school méér dan 6 kilometer is. 
Afstand 
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school wordt uitgegaan van de kortste, voor de leerling 
voldoende begaanbare en veilige weg. Hiervoor gebruiken wij de Falk routeplanner van Easy Travel. 
 
Toelichting vraag 4 
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden alleen vergoed indien de 
leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, wordt 
geen tegemoetkoming in de kosten van het vervoer verstrekt. 
 
Toelichting vraag 5 
Met uw toestemming heeft u het bestuur van de stichting gemachtigd om de door u te ontvangen vergoeding 
rechtstreeks over te laten maken naar het vervoersfonds van de stichting, omdat het bestuur het vervoer voor u 
regelt. Wij zullen de vergoeding per maand overmaken aan het vervoersfonds van de stichting. 
 
Toelichting vraag 7 
Bij het bepalen van de vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer wordt uitgegaan van het 
goedkoopste tarief. Wij gebruiken hiervoor de tarieven van OV 9292. 
 
Toelichting vraag 8 
Voor de leerlingen geldt dat zij een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer kunnen krijgen voor 
een begeleider. Ouders moeten dan wel aantonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig met het openbaar 
vervoer te reizen (hiervoor moet verklaring 3 ingevuld worden). 
Hiervan kan onder andere sprake zijn: 

• Als de handicap en/of de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt.  

• Als de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer één of meer keren over moet stappen op 
te gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is.  

• Als de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een 
adequate oplossing van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijvoorbeeld verkeersbrigadiers 
etc.). 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor begeleiding. 
 
Toelichting vraag 9 
Als de aanvragers de leerling zelf willen vervoeren, kan dit kenbaar worden gemaakt via deze vraag. Dit 
betekent echter niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen maken op eigen 
vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste 
adequate voorziening.  
 
Toelichting vraag 10 
Ouders kunnen in aanmerking komen voor aangepast vervoer als: 

• De lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast 
 vervoer vereist.  
       Verklaring 2 dient ingevuld te worden.  

• De reistijd met openbaar vervoer meer dan 11/2 uur bedraagt en de reistijd met aangepast  
       vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht. 
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Toelichting vraag 11 
Drempelbedrag 
De ouder(s) van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs  
bezoekt, betalen voor de leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het  
openbaar vervoer (gebruik OV chipkaart) over de afstand van zes kilometer. 
 
Het drempelbedrag wordt alleen in rekening gebracht als het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2017 meer  
dan € 26.550- bedraagt. 
 
Geen drempelbedrag 
U dient de inkomensgegevens van beide ouders/voogden/verzorgers te overleggen. Ook wanneer één van de 
ouders geen inkomen heeft of wanneer de ouders gescheiden zijn moeten de inkomensgegevens van beide 
ouders worden overlegd. Wanneer het gecorrigeerd verzamelinkomen over 2017 € 26.550,-- of minder 
bedraagt bent u géén drempelbedrag verschuldigd.  
De gevraagde inkomensgegevens staan vermeld op het IB-60 formulier dat op te vragen is bij de 
belastingdienst.  
 
Toelichting vraag 12 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunnen niet in behandeling worden genomen. U wordt dan 
in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 2 weken te corrigeren of aan te vullen. Wanneer daarvan geen 
gebruik is gemaakt, dan wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. 
 
Algemeen  
Voor de toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van vervoer wordt er uitgegaan van de kosten van 
het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, kunt u opsturen naar: 
  Gemeente Gorinchem 
  t.a.v. Leerlingenvervoer 
  Postbus 108 
  4200 AC  GORINCHEM 
 
U kunt het formulier ook inleveren op het stadhuis. Informatie over het leerlingenvervoer kan worden 
verkregen bij, leerlingenvervoer tel. 14 0183 of per email: leerlingenvervoer@gorinchem.nl  
 
Burgemeester en wethouders geven binnen 8 weken een beschikking af. De beslissing kan met vier weken 
worden uitgesteld (artikel 5, vierde lid verordening leerlingenvervoer). Van dit uitstel zal de aanvrager 
schriftelijk door de burgemeester en wethouders op de hoogte worden gesteld. Uiterlijk één dag voor het 
verstrijken van de tweede termijn dient een beschikking op de ingediende aanvraag door burgemeester en 
wethouders te zijn gegeven. Aanvragen hebben géén terugwerkende kracht. 
 
U dient alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding gedurende het schooljaar, direct 
schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders door te geven. 
Wanneer de gemeente het vervoer verzorgt, wordt geen vergoeding betaald. De leerling wordt in dat 
geval in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het verzorgde vervoer. 
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