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TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER SCHOOLVERVOER SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de 
dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. 
 
Vraag 1: Gegevens leerling 
De officiële naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, moet hier worden 
ingevuld. Het adres van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht, 
moet worden ingevuld. 
 
Vraag 2: Afstand woning - school 
Aanvragers komen in aanmerking voor bekostiging op basis van kosten van openbaar vervoer indien de 
leerling een school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt. Voor een speciale school voor basisonderwijs of 
(voortgezet) speciaal onderwijs geldt een afstandscriterium van 4 kilometer.  
 
Bijdrage: Indien de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school voor regulier basisonderwijs méér dan 20 kilometer bedraagt, kan de aanvragers 
een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden opgelegd.  

 
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 met behulp van de ANWB-routeplanner. 
 
Vraag 3: Vervoersvoorziening 
 
Fiets (of tandem of driewieler): 
Indien voldaan wordt aan het afstandscriterium en/ of er is sprake van een handicap is een 
fietsvergoeding mogelijk. Er geldt geen drempelbedrag. De vergoeding bedraagt  0,09 per kilometer. 

 
Openbaar vervoer:  
Indien voldaan wordt aan het afstandscriterium en de leerling zelfstandig met de bus en/of trein naar 
school reist is een ov-vergoeding mogelijk. Bezoekt de leerling (speciaal) basisonderwijs, dan kan er een 
drempelbedrag in rekening worden gebracht, zie vraag 7.  
 
Fiets of openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider:  

Indien de leerling niet in staat is zelfstandig te reizen, maar wel onder begeleiding van een volwassene 
kan reizen, kunnen de kosten van de begeleider worden vergoed. De aanvrager vermeldt op het 
aanvraagformulier waarom begeleiding noodzakelijk is. Indien de leerling op 1 augustus van dit 
schooljaar 9 jaar of ouder is dient bovendien een verklaring van de commissie voor de begeleiding en/ of 
medische informatie bijgevoegd te worden, waaruit blijkt of begeleiding noodzakelijk is.   
 
De toekenning fiets of openbaar vervoer (met begeleiding) wordt in 10-maandelijkse termijnen betaald. 
 
Aangepast vervoer:  
Indien aangepast vervoer wordt aangevraagd op grond van de verstandelijke, zintuiglijke, psychische en/ 
of lichamelijke handicap dient medische informatie te worden bijgevoegd. Dit kan een diagnose(s), een 
verklaring van een specialist en/ of behandelend arts (geen huisarts!) en/of orthopedagoog/ psycholoog/ 
psychiater zijn. Uit de verklaring moet blijken op welke wijze van vervoer de leerling is aangewezen. De 
verklaring mag maximaal 2 jaar oud zijn. Indien medische informatie niet kan worden verkregen, kan een 
verklaring van de commissie voor de begeleiding van de school worden bijgevoegd. De medische 
informatie en/ of verklaring zal door een onafhankelijke arts worden getoetst. Houd er rekening mee dat 

u hiervoor kunt worden opgeroepen voor een gesprek. 
 
Als het aanvraagformulier niet correct of niet volledig ingevuld is en/of het gevraagde schriftelijk advies 
ontbreekt, wordt u verzocht dit binnen 4 weken alsnog aan te vullen.  Maakt u van deze gelegenheid 
geen gebruik, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
 
Begeleiding bieden en/ of begeleiding organiseren is primair een verantwoordelijkheid van de ouders. 
Werk, de aanwezigheid van meerdere kinderen binnen het gezin of alleenstaand ouderschap is géén 
reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. 
 
Auto:  
Indien de aanvrager(s) de leerling zelf wensen te vervoeren kan dit worden aangekruist. Dit betekent niet 
dat hiermee automatisch een vergoeding voor eigen vervoer wordt toegekend. Het college moet hiervoor 
toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening. Tevens dient 
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aangegeven te worden hoeveel leerlingen er vervoerd worden. Bezoekt de leerling (speciaal) 
basisonderwijs, dan kan er een drempelbedrag in rekening worden gebracht, zie vraag 7. De 
kilometervergoeding wordt in 10-maandelijkse termijnen betaald. 

 

Vraag 4: Frequentie 

De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed indien de 
leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend onderwijs. Indien 
er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijv. sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het 
vervoer niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

Vraag 5: Ingangsdatum 

Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient te worden ingediend vóór 30 juni 2022. 
Indien tijdens het schooljaar een aanvraag leerlingenvervoer wordt ingediend, zal de datum van 
ontvangst van het aanvraagformulier door het college gelden als aanvangsdatum van de bekostiging. 
 

Vraag 6: Richting van de school 

Indien de ouders of verzorgers een vergoeding van de vervoerskosten aanvragen voor het bezoeken van 

een school, terwijl één of meerdere scholen van dezelfde richting dichterbij de woning zijn gelegen, 

dienen zij schriftelijk te motiveren waarom men daarvoor kiest. 

 

Vraag 7: Inkomen 

Als u vergoeding van de vervoerskosten aanvraagt voor een leerling naar een basisschool of speciale 

school voor basisonderwijs en uw gecorrigeerde verzamelinkomen over 2020 (peiljaar) hoger is dan 

€ 27.900,- dient u een drempelbedrag te betalen per leerling per schooljaar, met een maximum van 2 

kinderen per gezin. 

Is uw inkomen lager dan € 27.900,- dan dienen beide ouders (of de ouder en zijn/haar partner) als 

bewijs hiervan een IB 60 formulier 2020 met dit aanvraagformulier mee te zenden. Dit formulier kan 

worden opgevraagd bij de belastingdienst. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Het drempelbedrag voor de speciale school voor basisonderwijs is €380,60 en voor basisonderwijs 

€466,30. 

Indien u geen IB 60 formulier 2020 meezendt, gaan wij ervan uit dat uw inkomen boven de € 27.900,- 

ligt en zullen wij het drempelbedrag in rekening brengen 

 

 

 

Vraag 8: Verklaring aanvrager 

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

- Controleert u daarom of alle vragen volledig zijn ingevuld. 

- De (eventuele) gevraagde kopieën/adviezen zijn bijgevoegd. 

- Het aanvraagformulier is ondertekend. 

 

Beslistermijn 

Indien de aanvraag gedurende het schooljaar wordt ingediend, beslissen burgemeester en wethouders 
binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier. De beslissing kan met vier weken worden 
uitgesteld (artikel 5, vijfde lid, verordening). Van dit uitstel zal de aanvrager schriftelijk door 
burgemeester en wethouders op de hoogte worden gesteld.  
 
Aanvragers dienen wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de bekostiging, direct 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders door te geven. 
Indien de gemeente het vervoer verzorgt, wordt geen bekostiging verstrekt. De leerling wordt in dat 

geval in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het verzorgde vervoer. 

 

Nadere informatie 

Indien u nadere informatie wenst over de invulling van dit formulier kunt u contact opnemen via e-mail 

zorgloket@hengelo.nl of telefonisch met het team leerlingenvervoer via telefoonnummer 074-2459131 of 

074-2459664. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.  
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