
                      Leerlingenvervoer 
 

Toelichting bij het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer  
 
Algemeen 
We toetsen de aanvraag aan de Verordening en de beleidsregels Leerlingenvervoer Gemeente Medemblik. 
Houd bij het invullen van het formulier rekening met het volgende: 
 U bent zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind en moet in de eerste plaats zelf zorgen 

voor het vervoer naar school.  
 Wij gaan uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 
 Een begeleider is iemand die u inzet om uw kind in het vervoer te begeleiden. 
 Uw kind woont minimaal 6 kilometer van school. De afstand berekenen we via de kortste route van de 

ANWB-routeplanner. De afstandsgrens is niet van toepassing als uw kind een beperking/handicap heeft 
waardoor hij niet met het openbaar vervoer naar school kan. 

 Het woonadres is het adres waar uw kind structureel verblijft. Dit adres kan anders zijn dan het adres 
waar u woont of waar uw kind ingeschreven staat. 

 Stuur het schooladvies formulier mee met uw aanvraag. Adviseert school anders dan uw aanvraag voor 
schoolbusvervoer dan nemen we contact met u op. In beginsel volgen we het advies van school. 

 U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag of zoveel eerder als nodig en mogelijk. 
 
Regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs (punt 4A) 
Gaat uw kind naar een reguliere basisschool of het voortgezet onderwijs dan heeft u geen recht op 
leerlingenvervoer, behalve als: 
 uw kind door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet, of 

niet zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets naar school kan reizen. Stuur voldoende 
informatie en het schooladvies formulier mee, waaruit blijkt waarom uw kind niet zelf kan reizen. 

 de basisschool verder weg is dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school omdat het een keuze voor een 
godsdienstige- of levensbeschouwelijke richting of openbare school is.  
 

Vervoersvoorziening (punt 6) 
Vergoeding voor fiets, openbaar vervoer of vervoer met de auto (FV / OV / EV) 
 De fietsvergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer; ook voor een begeleider betalen we € 0,09 per 

beladen kilometer als dit nodig is (kilometers die de begeleider samen met uw kind reist).  
 Een vergoeding voor openbaar vervoer is op basis van de informatie op www.9292.nl op het moment 

van de toekenning. We gaan uit van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer.  
 Ook betalen we een vergoeding voor een begeleider voor zolang dit noodzakelijk is. U zorgt zelf voor de 

begeleiding. Geef de periode van begeleiding aan op het formulier. 
Zoekt u een begeleider? Kijk ook eens op  www.meewering.nl/meeopweg, www.vrijwilligerspunt.com, 
www.hulpdichtbij.nl of www.mee.nl.  
De vergoeding voor het zelf brengen met de auto bedraagt € 0,19 per km, vergoeding 4x de reis per 
dag. Een aanvraag hiervoor wordt niet vanzelfsprekend toegekend. Leg uit waarom u uw kind zelf wilt 
brengen en/of halen. Wij beoordelen wat de vervoersmogelijkheden zijn en welke vergoeding wordt 
toegekend. Dit kan ook een fietsvergoeding of een vergoeding voor openbaar vervoer zijn. 
 

Bij de toekenning van een vergoeding in geld rekenen we met een schooljaar van 10 maanden, 40 weken of  
200 schooldagen. Of op basis van werkelijke schooldagen als de aanvraag later in het schooljaar wordt 
gedaan en berekening in maanden of weken niet relevant is.  

 
Aangepast schoolbus/taxivervoer (AV) 
Uw kind heeft mogelijk recht op aangepast vervoer – schoolbus/taxi - als: 
 de reistijd naar school met het openbaar vervoer meer dan 1,5 uur is en het vervoer met de 

schoolbus/taxi minimaal 50% sneller is; 
 de afstand te ver is om te fietsen en er geen (goed) openbaar vervoer is. Leg uit waarom u dat vindt; 
 uw kind nog erg jong is (9 jaar of jonger) of door zijn/haar beperking (nog) niet met de fiets of het 

openbaar vervoer kan reizen, ook niet met begeleiding;  
Stuur eventueel een (medische) verklaring mee. 

 u door bijzondere omstandigheden uw kind niet kunt (laten) begeleiden in het vervoer en waarom 
niet? 

 uw kind een beperking heeft waardoor het niet met het openbaar vervoer of op de fiets kan reizen.  
School moet op het schooladvies formulier uw aanvraag voor schoolbus/taxivervoer ondersteunen. 

http://www.9292.nl/
http://www.meewering.nl/meeopweg
http://www.vrijwilligerspunt.com/
http://www.hulpdichtbij.nl/
http://www.mee.nl/


Weekend- of vakantievervoer (punt 6B en C) 
Weekend- of vakantievervoer is mogelijk voor kinderen die in een internaat of pleeggezin verblijven en 
daar passend speciaal onderwijs volgen. Voor het vervoer naar huis, in het weekend of een vakantie, kunt  
u taxivervoer of een vergoeding aanvragen. Weekendvervoer is op vrijdagmiddag en maandagochtend en 
bij vrije dagen mogelijk op een andere dag.         
 
Beperking (punt 7)   
Geef hier – indien nodig - een extra toelichting op de beperking van uw kind waarom het (nog) niet op de 
fiets naar school kan en/of met het openbaar vervoer kan reizen of waarom u niet kunt begeleiden. 
                                 
Bijlagen (punt 9) 
 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Bij een eerste aanvraag voor vervoer naar een school voor speciaal onderwijs stuurt u de Toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband of de commissie van onderzoek mee (als u die heeft). 
 
 (Medische) verklaring  
Is uw kind 10 jaar of ouder en is er een goede fietsroute en/of goed openbaar vervoer naar school? Wilt u 
toch dat uw kind met het taxivervoer naar school gaat? Stuur dan zo mogelijk bij uw aanvraag een recente 
(medische) verklaring van een arts, psycholoog, orthopedagoog of andere specialist of deskundige  mee 
waaruit blijkt waarom uw kind niet op de fiets of met het openbaar vervoer kan reizen.   
 
 Kopie echtscheidingsconvenant of verklaring van het Kantongerecht 
Vraagt u voor uw kind een tweede ophaal- en/of wegbrengadres omdat u co-ouderschap heeft? Stuur dan 
een kopie mee van het echtscheidingsconvenant of de verklaring van het Kantongerecht – alleen de 
bladzijde(n) waaruit het co-ouderschap blijkt is voldoende. Stuurde u dit document al eerder mee dan hoeft 
u dit niet opnieuw te doen. Vermeld dit bij punt 8. U mag ook beiden een aparte aanvraag doen voor de 
dagen dat uw kind bij u woont. Woont uw ex-partner in een andere gemeente dan kan hij/zij ook zelf als 
het nodig is een vervoersaanvraag doen in de gemeente waar hij/zij woont. 
 
 Kopie van het contract voor opvang bij een 2e adres 
Stuur bij een aanvraag voor vervoer naar een 2e adres bij een gastouder of andere opvang een kopie mee 
van het opvangcontract, indien aanwezig. Vervoer naar een tweede adres is alleen mogelijk als het op  
(of in de buurt van) een route ligt van het schoolbusvervoer. Stuurde u dit contract al eerder mee en is er 
niets gewijzigd dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. Vermeld dit bij punt 8. 
 
 IB 60 formulier of aanslag inkomstenbelasting 
Uw kind gaat naar een reguliere basisschool (geen speciaal onderwijs) en heeft geen handicap. Als het 
verzamelinkomen van beide ouders over 2020 meer dan € 27.900,- bedraagt dan betaalt u een eigen 
bijdrage - drempelbedrag - voor de vervoerskosten. Bij de Belastingdienst kunt u gratis een  
IB 60 formulier 2020 opvragen of u stuurt een kopie van de aanslag inkomstenbelasting 2020 van beide 
ouders mee.  
 
Drempelbedrag 
Het drempelbedrag is gekoppeld aan de kosten van het openbaar vervoer over de afstand van de  
vastgestelde kilometergrens van 6 km. Wij hanteren hierbij een Randstad Noord Zone Abonnement Jaar 
korting 2 ster. Het drempelbedrag voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 610,-. 
 
Draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage 
Gaat uw kind naar een verder weg gelegen reguliere basisschool die meer dan 20 km van uw woning is? 
Dan betaalt u naast het drempelbedrag ook een bedrag op basis van de financiële draagkracht van beide 
ouders:  

Verzamelinkomen Eigen bijdrage  
€ 0           – € 36.900 € 0 
€ 36.900 – € 43.650 € 145 
€ 43.650 – € 50.400 € 630 
€ 50.400 – € 56.700 € 1.170 
€ 56.700 – € 64.800 € 1.715 
€ 64.800 – € 71.100 € 2.300 
€ 71.100 en hoger Voor elke € 5.000 extra: € 550 erbij 

 


