AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER
SCHOOLJAAR 2017-2018
Indien u voor het schooljaar 2017-2018 gebruik wilt maken van leerlingenvervoer, vul dan
dit aanvraagformulier in. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met de
benodigde bijlagen en verklaringen worden in behandeling genomen.
Formulieren die niet correct of niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling
genomen. Zij worden naar de aanvrager teruggestuurd.
Als uw kind 12 jaar of ouder is kijken wij samen met u of de mogelijkheid bestaat dat uw
kind (zelfstandig of onder begeleiding) met het openbaar vervoer kan reizen.

1. Gegevens leerling
Voor en achternaam

……………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

……………………………………………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………………………………………………

Leeftijd op 1 augustus 2017

……………………………………………………………………………………

BSN

……………………………………………………………………………………
 jongen  meisje

2. Gegevens aanvrager (in blokletters a.u.b.)
Voor en achternaam

……………………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

……………………………………………………………………………………

Telefoonnummer privé

……………………………………………………………………………………

Telefoonnummer mobiel/werk

…………………………………………………………………………………..

IBAN

……………………………………………………………………………………

E-mailadres

……………………………………………………………………………………

BSN

……………………………………………………………………………………

Relatie tot de leerling

 vader  moeder  verzorger  anders……………………..
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3. Gegevens van de school
Naam

………………………………………………………………………………………

Locatie

………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………………

Schooltijden Maandag

van…….……tot….………

Dinsdag

van…….……tot….………

Woensdag

van…….……tot….………

Donderdag

van…….……tot….………

Vrijdag

van…….……tot….………

Het betreft een school voor:


(Voortgezet) Speciaal onderwijs



Speciaal basisonderwijs (SBO school)



Regulier (voortgezet) onderwijs



Praktijkonderwijs

Bij keuze van een school met bijzondere richting
Onder bijzondere richting wordt verstaan de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een
school.
Verklaring bij aanvragen voor vervoer naar onderwijs met bijzondere richting
U wilt dat uw zoon /dochter naar een school met bijzondere richting gaat, terwijl één of meer scholen
van dezelfde onderwijssoort (bijvoorbeeld openbaar onderwijs) dichter bij de woning zijn gelegen dan
de door u gekozen school. U moet nu schriftelijk verklaren dat u overwegende bezwaren hebt tegen
het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs (godsdienst of levensovertuiging) van alle
dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.
 verklaring bezwaren tegen openbaar onderwijs of andere richting (verplicht als reisvergoeding
school met bijzondere richting wordt aangevraagd)

4. Vervoer
Indien u twijfelt of uw zoon/dochter met openbaar vervoer kan reizen bieden wij een kosteloze OVtraining aan. Met deze training wordt gekeken of uw zoon/dochter geschikt is om met openbaar
vervoer te reizen.
4A. U vraagt een voorziening aan voor:
 Openbaar vervoer zonder begeleiding (bus, tram, trein)

> Ga naar vraag 8

 Openbaar vervoer met begeleiding (bus, tram, trein)

> Ga naar vraag 5

 Eigen vervoer (auto, brommer, fiets)

> Ga naar vraag 6

 Aangepast vervoer (speciale bus, taxi)

> Ga naar vraag 4B

4B. De aanvraag voor aangepast vervoer betreft:
 Dagelijks vervoer (maandag t/m vrijdag)
 Weekend vervoer
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Bij aangepast vervoer:
Als de leerling ook een tweede adres binnen Gemeente Alphen aan den Rijn heeft waarvan/naar
vervoer plaats moet vinden.
Naam

……………………………………………………………….

Adres

……………………………………………………………….

Postcode en Woonplaats

……………………………………………………………….

Welke dagen vervoer naar afwijkend adres

……………………………………………………………….
> Ga naar vraag 7

5. Openbaar vervoer met begeleiding
Waarom is de leerling niet in staat zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen?
Toelichting: (verwijzing naar school vervoersadvies is onvoldoende formulering, graag onderbouwen
met medische verklaring)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Begeleidt u meer dan één leerling, dan komt u slechts in aanmerking voor de kosten van het openbaar
vervoer ten behoeve van één begeleider

6. Eigen vervoer
U wilt het vervoer van de leerling zelf verzorgen met eigen vervoer.
Wijze van vervoer

 Auto  Brommer  Fiets

Aantal te vervoeren leerlingen……………………………………………………………………..>Ga naar vraag 8

7. Aangepast vervoer / taxibusje
7A. Waarom is de leerling niet in staat zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen?
Toelichting: (verwijzing naar school vervoersadvies is onvoldoende formulering)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Indien noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag, kan door de gemeente een advies van de
GGD worden aangevraagd. Ondergetekende is bereid zijn/haar medewerking te verlenen.

7B. Waarom is de leerling niet in staat om onder begeleiding met het openbaar vervoer te reizen?
Toelichting: (verwijzing naar school vervoersadvies is onvoldoende formulering)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Indien de leerling 12 jaar of ouder is zullen wij altijd eerst bekijken of openbaar vervoer een optie is.
Hiervoor bieden wij ook kosteloze OV-traject trainingen aan.
7C. Waarom is het gebruik van eigen vervoer niet mogelijk?
Toelichting…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Gezinssamenstelling
 1-oudergezin

 2-oudergezin

 anders…………………….

Naam + voorletters

M/V

Geboortedatum

Werkgever/uitkerende instantie

1……………………..

…….

…………………..

…………………………………………….

2……………………..

…….

…………………..

…………………………………………….

Naam kind(eren)

M/V

Geboortedatum

Bezoekende school

1……………………..

…....

…………………..

……………………………………………..

2……………………..

…….

…………………..

……………………………………………..

3……………………..

…….

…………………..

……………………………………………..

4……………………..

…….

…………………..

……………………………………………..

9. Ingangsdatum
Gewenste ingangsdatum vervoer schooljaar 2017-2018……………………………………………………...

Houdt u rekening met een beslistermijn van maximaal 8 weken.
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10. Checklist bijlagen
Bij de aanvraag dient u de volgende stukken mee te sturen. Aanvragen waarbij onderstaande stukken
niet zijn ingeleverd worden niet in behandeling genomen.

Verklaring bij aanvragen van kinderen die 1 augustus 2017 11 jaar of jonger zijn
 Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband (indien u hierover beschikt) óf
 Een vervoersadvies

Verklaring bij aanvragen van kinderen die 1 augustus 2017 12 jaar of ouder zijn
 Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband (indien u hierover beschikt) of
 Een schoolvervoersadvies 2017-2018 (zie bijlage 1 bij dit aanvraagformulier) met een, indien
aangepast vervoer noodzakelijk is, gemotiveerd vervoersadvies op uw kind gericht.
U bent verplicht het vervoersadvies in te laten vullen door school en toe te voegen aan dit
aanvraagformulier.
Of
 Medische verklaring (indien er geen toelaatbaarheidsverklaring of schoolvervoersadvies beschikbaar
is) met betrekking tot de lichamelijke en/of verstandelijke handicap en/of psychische aandoening van
uw kind. Waaruit blijkt dat hij/zij niet in staat is om met openbaar vervoer te reizen (Als uw kind
gebruik maakt van openbaar vervoer of eigen vervoer dan hoeft u deze verklaring niet toe te voegen).

11. Ondertekening ouders/verzorgers
Nadat u de vragen heeft beantwoord en de verklaringen heeft ingevuld dient u uw aanvraag te
ondertekenen.
U gaat akkoord met het feit dat de behandelingstermijn op 15 juni 2017 een aanvang neemt.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u het aanvraagformulier naar waarheid te hebben
ingevuld en verleent u de Gemeente Alphen aan den Rijn, voor zover noodzakelijk, toestemming de
gegevens te verstrekken aan andere deskundigen voor advisering.
Datum:

_____________________________________________________________

Plaats:

_____________________________________________________________

Handtekening: ·_____________________________________________________________
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Eigen bijdrage
(Alleen in te vullen wanneer de leerling gebruik maakt van speciale school voor basisonderwijs (SBO) of
levensbeschouwelijk onderwijs) LET OP voor speciaal onderwijs hoeft u onderstaande niet in te vullen
Het gecorrigeerd (gezins) verzamelinkomen (van de huidige ouders/verzorgers) over 2015 bedraagt:
 Meer dan

€ 25.650,-

 Minder dan € 25.650,- *
* aantonen door middel van een inkomensverklaring. Deze is op te vragen via de
belastingdienst
Hoewel de term “verzamelinkomen” suggereert dat het hier meerdere inkomens betreft, vermeldt de
inkomensverklaring slechts het inkomen van de op het formulier genoemde persoon. Om het
gezinsinkomen te bepalen, moeten van beide ouders/verzorgers (dus ook partners) van het
betreffende kind inkomensverklaringen worden overlegd (ook als één van de ouders/verzorgers geen
inkomen heeft).
Wanneer u deze vraag niet invult en het bewijs van uw belastbaar inkomen niet meestuurt, gaan wij
ervan uit dat het gezinsinkomen hoger is dan € 25.200,-. Wij brengen u dan een eigen bijdrage in
rekening.
 inkomensverklaring is toegevoegd
Is uw belastbaar inkomen hoger dan € 25.650,- , dan betaalt u een eigen bijdrage van minimaal
€ 342,20 tot een maximaal bedrag van € 552,10 voor een geheel schooljaar. Hierin is de afstand van
woning tot school bepalend.

Het formulier met benodigde bewijsstukken sturen (postzegel niet nodig) aan:

Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v. Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 10076
2400 VB Alphen a/d Rijn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer
14-0172 of u kunt een mail sturen naar llv@alphenaandenrijn.nl
Daarbij kunt u de meest gestelde vragen rondom het leerlingenvervoer terug vinden op
www.alphenaandenrijn.nl/leerlingenvervoer
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Bijlage 1 in te laten vullen door school, een aantal scholen gebruikt een eigen format
vervoersadvies. Deze mag u ook indienen bij uw aanvraag.

Vervoersadvies
LEERLINGENVERVOER
Schooljaar 2017- 2018

Leerlingenvervoer
Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
Bezoekadres: Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

1 Gegevens leerling

Naam
School
Locatie

2a

De commissie voor de begeleiding / permanente commissie leerlingzorg /ambulante
begeleider * vindt dat de leerling:
* doorhalen wat niet van toepassing is

2b

3a

Verklaring/advies

Beperking

Motivering

A

in staat is zelfstandig met de fiets te komen

B

in staat is onder (tijdelijke) begeleiding met de fiets te komen (fietsbegeleiding)

C

in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken

D

in staat is onder (tijdelijke) begeleiding van het openbaar vervoer gebruik te maken
(OV-begeleiding)

E

aangepast vervoer nodig heeft

Welke beperking en/of handicap sluit het meest aan bij bovenstaande leerling
A

Lichamelijke handicap

B

Verstandelijke handicap

C

Zintuigelijke handicap

D

Psychische beperking

Vooral wanneer u aangepast vervoer heeft aangekruist, moet duidelijk beschreven worden
waarom bovenstaande beperking het onmogelijk maakt om met openbaar vervoer te reizen.
Indien de beschrijving onvoldoende relevante informatie biedt is het mogelijk dat vertraging in
de beslissingsprocedure optreedt. De ondertekening namens de commissie van onderzoek
moet in ieder geval door de voorzitter van de commissie (directeur) gebeuren. Bij het
ontbreken van deze uitgebreide motivering kan de aanvraag niet in behandeling genomen
worden.
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4

Ondertekening

Naam
Functie

directeur / commissielid / ambulante begeleider*
* doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening

Datum

Let op! dit formulier dient te worden ingevuld door school.
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