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Aanvraag leerlingenvervoer

   
voornaam                     
    

achternaam
     
     
burgerservicenummer (BSN)

geboortedatum

straatnaam en huisnummer   
   

postcode       plaats

Had uw kind vorig schooljaar ook leerlingenvervoer? �  ja �  nee

Welke hulpmiddelen gebruikt uw kind?
�  rolstoel
�  stoelverhoger
�  rollator  
�  n.v.t.
�  anders, namelijk:

voornaam en achternaam

straatnaam en huisnummer   
   

postcode    plaats

telefoonnummer

e-mailadres

Ik ben:    �  ouder   �  pleegouder   �  voogd (stuur kopie besluit rechter mee)

Als u niet bereikbaar bent, kan de vervoerder contact opnemen met deze persoon. Dit is niet verplicht.

voornaam en achternaam

telefoonnummer

Vul hier het woonadres van uw kind in. 
Dit kan een ander adres zijn dan waar uw 
kind is ingeschreven bij de gemeente.

Bij co-ouderschap moet de andere ouder 
zelf een aanvraag indienen.
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2. Gegevens aanvrager

1. Gegevens leerling
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�  Ik heb de schoolverklaring leerlingenvervoer als bijlage toegevoegd.

Ik doe een aanvraag voor:

�  openbaar vervoer zonder begeleiding (bus, tram, metro) > Ga naar vraag 5

�  openbaar vervoer met begeleiding (bus, tram, metro) > Ga naar vraag 6

�  eigen vervoer (auto, brommer, fiets) > Ga naar vraag 8

�  aangepast vervoer (speciale bus) > Ga naar vraag 4B

U vraagt vervoer met een speciale bus aan. 

Welke route reist uw kind?

�  Mijn kind reist elke dag van huis naar school en terug. Van maandag tot en met vrijdag.

�  Mijn kind reist alleen op vrijdagmiddag en maandagochtend (weekendvervoer).

�  Mijn kind reist volgens een schema:

Dag Thuis ophalen? Op school ophalen? Afzetten?

maandag �  ja   �  ja   �  thuis
  �  nee   �  nee   �  ander afzetadres

dinsdag �  ja   �  ja   �  thuis
  �  nee   �  nee   �  ander afzetadres

woensdag �  ja   �  ja   �  thuis
  �  nee   �  nee   �  ander afzetadres

donderdag �   ja   �  ja   �  thuis
  �  nee   �  nee   �  ander afzetadres

vrijdag �  ja   �  ja   �  thuis
  �  nee   �  nee   �  ander afzetadres

Dit schema geldt:

�  altijd (even en oneven weken)

�  alleen de even weken

�  alleen de oneven weken

Toelichting reisschema:

Vraag een schoolverklaring op en stuur 
deze mee met uw aanvraag. Anders loopt 
uw aanvraag vertraging op. 

Bij aangepast vervoer krijgt u geen
vergoeding, maar brengt en haalt
een speciale bus de leerling naar en
van school.
Bij openbaar vervoer met begeleiding
regelt u zelf de begeleider.
Bij toewijzing krijgt u de
vervoerskosten (deels) betaald.

Bij co-ouderschap moet de andere ouder 
zelf een aanvraag leerlingenvervoer 
indienen. Stem de reisschema's op elkaar 
af.

3. Schoolverklaring leerlingenvervoer

4. Soort vervoer

A.

B.

Ik wil graag een ander adres toevoegen. Kunt u mijn kind op vaste dagen per week op het volgende 
adres afzetten:

voornaam en achternaam

straatnaam en huisnummer   
   

postcode    plaats

Dit is geen tweede ophaaladres. C.



Kan uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer reizen?

�  ja       > Ga naar vraag 9 

�  nee        > Ga naar vraag 6

Kan uw kind begeleid met het openbaar vervoer reizen?

�  ja       > Ga naar vraag 9

�  nee, vanwege de beperking van mijn kind > Ga naar vraag 7

�  nee, vanwege een andere reden. Toelichting:

Waarom kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen?
Let op: dat beide ouders werken, is geen reden voor aangepast vervoer.

�  vanwege een beperking

�  vanwege een andere reden. Toelichting:

Waarom kan uw kind niet onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen?

�  vanwege een beperking

�  vanwege een andere reden. Toelichting:

Wilt u vanwege buitengewone omstandigheden een beroep doen op de hardheidsclausule?

�  ja, ik leg dit op een aparte bijlage uit

�  nee

Waarom kan uw kind niet met eigen vervoer reizen?
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Zie het reisadvies van de school of 
de medische informatie.

Kiest u ‘een andere reden’?
Dan moet u dit hiernaast toelichten
en aantonen met bijlagen.
Vraagt u voor meerdere kinderen
openbaar vervoer met begeleiding
aan? Dan krijgt u bij toewijzing de
kosten voor één begeleider vergoed.

Zie het reisadvies van de school
of de medische informatie.

Kiest u ‘een andere reden’? Dan moet u 
dit hiernaast uitleggen en laten zien met 
bijlagen.
  

Zie het reisadvies van de school
of de medische informatie. 

Zo ja, dan moet u de noodzaak
schriftelijk aantonen.

5. Openbaar vervoer zonder begeleiding

6. Openbaar vervoer met begeleiding

A.

7. Aangepast vervoer (speciale bus)

B.

C.

D.

z.o.z.



Ik verzorg zelf het vervoer van mijn kind:

�  auto �  brommer

�  fiets �  fiets met begeleiding

naam school

adres school   
   

telefoonnummer

schooltijden:

�  maandag    �  dinsdag �  woensdag

�  donderdag    �  vrijdag

Is er een school dichterbij die hetzelfde soort onderwijs geeft?

�  nee > Ga naar vraag 10

�  ja 

Waarom is voor een verder weg gelegen school gekozen? 

Heeft u bezwaar tegen de school die dichterbij ligt vanwege uw religie of kijk op het leven?

�  nee �  ja, omdat:
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Soort onderwijs wil zeggen
(speciaal) basisonderwijs of
(voortgezet) speciaal onderwijs.

Alleen voor de school die het meest 
dichtbij én goed bereikbaar is, keurt de 
gemeente uw aanvraag goed.

Dit moeten grote of ernstige bezwaren 
zijn. Het niet eens zijn met de manier 
van lesgeven, zoals Jenaplan, Dalton 
of Montessori, is geen reden om 
leerlingenvervoer aan te vragen. 

8. Eigen vervoer

9. School

Bij co-ouderschap moet elke ouder in de 
eigen gemeente een aanvraag indienen.

Heeft u meer dan drie kinderen?
Vermeld hen dan op een aparte bijlage.

Niet met terugwerkende kracht mogelijk.

10. Gezinssamenstelling

11. Ingangsdatum

�  1-oudergezin �  2-oudergezin �  co-ouderschap

naam ouder/verzorger 1

geboortedatum

werkgever/uitkerende instantie

naam ouder/verzorger 2

geboortedatum

werkgever/uitkerende instantie

Gewenste ingangsdatum huidig schooljaar: 

             volgend schooljaar:

De vergoeding van vervoer kan ingaan op de door u gewenste datum van het schooljaar, nadat de 
gemeente de aanvraag heeft ontvangen. Houd rekening met ongeveer twee maanden behandeltijd.

uur

uur

uur

uur

uur



12. Bijlagen en toestemming ouder(s)/verzorger(s)

Vraagt u een vergoeding aan voor openbaar vervoer en/of eigen vervoer? Voeg dan toe:

�   kopie bankpas

�   laatste inkomensverklaring van beide ouders

Inkomensverklaring
U moet van beide ouder(s)/verzorger(s) een aparte inkomensverklaring meesturen. Oók als een van beide 
ouder(s)/verzorger(s) geen inkomen heeft. Informatie over uw inkomen is noodzakelijk om te kijken of u een 
eigen bijdrage moet betalen. En zo ja, hoeveel u precies zelf moet betalen. De inkomensverklaring vraagt u op 
via www.belastingdienst.nl of via telefoonnummer 0800 - 0543. Dit kan ongeveer 10 werkdagen duren. 

Een inkomensverklaring hoeft u niet mee te sturen als:
• uw kind een clusterschool bezoekt OF
• wanneer uw kind door een structurele handicap niet met het openbaar vervoer kan - zelfstandig of met 

begeleiding.

A.

B.
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De gemeente gebruikt de medische 
gegevens voor uw aanvraag 
leerlingenvervoer.

Stuur het formulier volledig ingevuld naar:

Of digitaal naar: 
leerlingenvervoer@rogplus.nl

U kunt tussen 8.30 en 14.00 uur bellen 
naar team Leerlingenvervoer op 
telefoonnummer 010 870 11 03.

13. Ondertekening aanvraag door ouder(s)/verzorger(s)

B. Vraagt u aan:
• openbaar vervoer met begeleiding OF
• eigen vervoer OF
• aangepast vervoer

Dan is medische informatie en toestemming van ouder(s)/verzorger(s) verplicht:

�  Ja, ik voeg medische (behandel)informatie bij - in een gesloten envelop. Deze informatie is maximaal 1 
jaar oud. Dit is nodig om de handicap of beperking van mijn kind aan te tonen.

Wat doet de gemeente met deze informatie?

Een onafhankelijke arts beoordeelt de informatie. Als de arts het nodig vindt, vraagt hij gegevens op bij 
de behandelaar van uw kind. Of roept hij uw kind op voor een medisch onderzoek. De arts adviseert 
vervolgens de gemeente. De gemeente bepaalt of u leerlingenvervoer of een vergoeding krijgt.

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier en de bijlagen die ik meestuur juist en waar zijn.

voornaam en achternaam

plaats         datum

handtekening

   BELANGRIJK
• Is alles volledig ingevuld en ondertekend? Heeft u de nodige bijlagen toegevoegd? 

Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.
• Geef wijzigingen tijdens het schooljaar binnen drie weken door. Bijvoorbeeld een verandering van 

de schoollocatie, het bankrekeningnummer, woonadres, enzovoort.

Aanvraag indienen

Rogplus
Leerlingenvervoer
Postbus 234
3140 AE  Maassluis




