Leerlingenvervoer 2020 |2021
Toelichting bij het aanvraagformulier

Beoordeling
•

Voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkoming in de kosten van het schoolvervoer
wordt er in principe uitgegaan van de kosten van het vervoer van de leerling naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school;

•

Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling; deze worden
teruggestuurd.

Schoolafstand
De leerling komt eventueel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer als
de enkele afstand van de woning (verblijfsplaats) van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke
school aan de onderstaande kilometerafstanden voldoet:
Gemeente Achtkarspelen
•

Regulier basisonderwijs (BAO): meer dan 6 kilometer;

•

Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 3 kilometer;

•

Speciaal onderwijs (SO): meer dan 2 kilometer;

•

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) meer dan 4 kilometer.

Wij berekenen de kortst mogelijke afstand, met behulp van de ANWB routeplanner.
Reistijd
Een enkele reis in de taxi(bus) mag maximaal anderhalf uur duren. De reistijd wordt berekend van het
moment van instappen tot het moment van uitstappen. Het is mogelijk dat uw kind in de ene periode
langer onderweg is dan in de andere. Ook kan het zijn dat de reisduur per schooljaar verandert.
Soorten vervoer
Het vervoer van huis naar school en terug van kinderen is een wettelijke verantwoordelijkheid van de
ouder(s)/verzorger(s).

•

Fiets
Wij kijken eerst of een kind zelfstandig kan fietsen. Als het kind te jong is kan ook de
begeleiding van het fietsen vergoed worden.

•

Openbaar vervoer
Kan uw kind zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kunt u in aanmerking komen
voor een vergoeding. Als uw kind nog te jong is, of om een andere reden niet alleen met het
openbaar vervoer kan reizen, dan kunnen de vervoerskosten van de begeleider of voor een
app met begeleiding vergoed worden.

•

Eigen vervoer (auto)
Kunt u uw kind zelf naar school halen en/of brengen? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een kilometervergoeding.

•

Aangepast vervoer (taxibus)
Als uw kind een beperking heeft dat fietsen of met het openbaar vervoer van huis naar school
en terug helemaal niet mogelijk is, dan kan uw kind met een taxi(bus) worden vervoerd.

Een combinatie van verschillende soorten vervoer is ook mogelijk. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u
er op dat het om vervoer van huis naar school (en terug) gaat. Niet naar bijvoorbeeld een zwembad,
sportclub, revalidatiecentrum o.i.d. De recht op vergoeding geldt alleen ten behoeve van
schoolbezoek voor wat betreft onderwijs.
Reguliere schooltijden
Het aangepast vervoer wordt alleen toegekend voor de schooltijden die in de schoolgids van de
school van uw kind vermeld staan. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs, kan hiervan
worden afgeweken.
Ingangsdatum
Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst van het compleet ingevulde
formulier met eventueel alle bijbehorende stukken (indien van toepassing). Er wordt geen vergoeding
met terugwerkende kracht verleend.
Advies
Soms is het wenselijk dat er aanvullende informatie nodig is van de school waar uw kind naar toe
gaat. Er wordt dan advies gevraagd over wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Soms is het nodig
dat advies van deskundigen wordt ingewonnen bij andere externe instanties.

Kosten (eigen bijdrage)
Als uw kind met aangepast vervoer naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs
gaat en voor een vergoeding in aanmerking komt, dan geldt er een eigen bijdrage. Als de leerling na
het begin van het schooljaar instroomt en/of uitstroomt, wordt de hoogte van de eigen bijdrage van
het aangepast vervoer, naar daadwerkelijk gebruik evenredigheid aangepast.
Wijzigingen
Wijzigingen die van invloed zijn op de aan u door de gemeente toegekende vervoersvoorziening of
vervoersvergoeding voor uw kind, moet u direct doorgeven aan de gemeente.

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

