Uw kind in het
leerlingenvervoer
Informatie en uitleg leerlingenvervoer gemeenten
Werkendam en Woudrichem

Wat is leerlingenvervoer?
Wat is leerlingenvervoer
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om hun kind elke dag
naar school te brengen. Meestal is dat geen probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school
en als ze wat ouder zijn, gaan ze zelf met de fiets of de bus. Voor sommige kinderen is naar school gaan
lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun huis en de school.
Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente.
Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar
school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind of kinderen elke dag op tijd op school
zijn. Ook als u kinderen op meer scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Voor wie?
Niet alle leerlingen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor leerlingen die een
van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken:
•
•
•
•
•

leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
gehandicapte leerlingen in het reguliere basisonderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs;
leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of
levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen.

Leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, behalve als
zij door een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kunnen reizen.
Gezamenlijk met ouder(s)/verzorger(s) en scholen kijken we naar de mogelijkheden van de leerling waarbij we
soms een onafhankelijk medisch advies vragen wanneer medische kennis noodzakelijk is om een goede
afweging te kunnen maken.

Afstand tot de school en eventuele handicap
Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar de dichtstbijzijnde voor uw kind
toegankelijke school. Het gaat dan om de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Als
een vergelijkbare school dichterbij ligt is er geen recht op leerlingenvervoer naar de verder gelegen school.

Soorten vergoedingen van
leerlingenvervoer
Vervoer met de fiets
Wij kijken eerst of uw kind zelfstandig (bij een afstand van meer dan 6km en in het primair onderwijs ) of
eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor
een fietsvergoeding. Als er begeleiding nodig is, dan dient u zelf voor deze begeleiding zorg te dragen. Als de
gemeente vindt dat begeleiding noodzakelijk is, dan wordt zowel een fietsvergoeding uitbetaald voor het kind
als voor de begeleider. De vergoeding wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen.

Openbaar vervoer
Kan uw kind niet met de fiets naar school, dan kijkt de gemeente of uw kind met het openbaar vervoer kan
reizen. Als uw kind voldoet aan de voorwaarden voor leerlingenvervoer, dan kan hij of zij een vergoeding voor
het openbaar vervoer krijgen. Ook hier geldt dat als begeleiding noodzakelijk is, er ook een vergoeding wordt
uitbetaald voor de kosten van de reis met het openbaar vervoer van de begeleider. In een aantal gevallen
kunnen kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school. Bijvoorbeeld omdat een kind in een
rolstoel zit. Dan regelt de gemeente aangepast vervoer. Uw kind wordt dan met een taxi, een busje of een
touringcar naar school gebracht. U zorgt ervoor dat uw kind op tijd klaarstaat als hij of zij wordt opgehaald en
dat er iemand bij de opstapplaats of thuis aanwezig is als uw kind wordt teruggebracht.
Op het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer kunt u ook invullen dat u - in plaats van aangepast vervoer uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, dan wordt in
maandelijkse termijnen een vergoeding uitbetaald. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand
van uw huis naar de school. Voor leerlingen naar het reguliere basisonderwijs heeft dit de voorkeur.

Na- of buitenschoolse opvang / afwijkende adressen.
De gemeente heeft geen verplichtingen om leerlingen te vervoeren naar na- of buitenschoolse opvang of een
ander adres dan het woonadres.

Aanvragen en kosten
Op tijd aanvragen, ieder jaar weer!
Denkt u dat uw kind recht heeft op een vergoeding van het leerlingenvervoer? Dien dan vóór 1 juni het
aanvraagformulier in. U bent er dan zeker van dat u de vergoeding op tijd uitbetaald krijgt, of dat uw kind vanaf
de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar mee kan als het om aangepast vervoer gaat.
Als u te laat bent met het aanvragen van leerlingenvervoer, dan loopt u het risico dat u zelf maatregelen moet
nemen om uw kind op school te krijgen totdat uw aanvraag verwerkt is.
De Have Kennisdelers beoordeelt namens uw gemeente uw aanvraag. Als u de aanvraag vóór 1 juni indient,
dan krijgt u vóór 1 augustus een brief waarin staat of u een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt. In deze
brief (de beschikking) staat ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Eigen bijdrage
Gaat uw kind naar het basisonderwijs en is dit geen speciaal onderwijs of is uw kind niet gehandicapt dan is
het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat is afhankelijk van uw inkomen en eventueel het
inkomen van uw partner. Bij uitbetaling van de vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt uw eventuele eigen
bijdrage daar eerst vanaf getrokken. Dit is op het aanvraagformulier vermeld.

Meldingen en klachten
Voor urgente meldingen over het vervoer van uw kind - zoals dat uw kind niet hoeft te worden opgehaald, dat
de bus te laat is, of dat uw kind beter is en weer opgehaald moet worden - neemt u contact op met de
vervoerder van uw kind.
Structurele wijzigingen in het vervoer van uw kind dient u altijd 14 dagen voordat de wijziging in zal gaan
schriftelijk door te geven aan De Have Kennisdelers. Dat kan door een e-mail of een brief te sturen. U dient de
volgende gegevens te vermelden: naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging.
Bij klachten over taxivervoer dient u deze door te geven aan de betreffende vervoerder. Wanneer u vindt dat
klachten niet goed worden opgepakt kunt u altijd contact opnemen met De Have Kennisdelers. Wij nemen dan
uw klacht op met de vervoerder.

Informatie
Meer informatie of vragen?
Op de website http://www.dehave-online.nl vindt u het aanvraagformulier. De Verordening Leerlingenvervoer
van uw gemeente staat op www.overheid.nl, onder lokale wet- en regelgeving. U kunt voor informatie en
vragen ook contact opnemen met De Have Kennisdelers via leerlingenvervoer@dehave-online.nl of telefonisch
via 088 777 0 790

Belangrijk voor u om te weten!
•
•
•
•

•
•
•

Vóór ieder nieuw schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen bij De Have Kennisdelers
Vraagt u leerlingenvervoer aan vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar? Zorg dan dat het
aanvraagformulier uiterlijk op 1 juni binnen is bij ons. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste
schooldag gegarandeerd worden.
Vraagt u leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen? Dan dient u ook een aanvraag in bij
De Have Kennisdelers. Dan ontvangt u de beslissing van de gemeente binnen acht weken na uw
aanvraag.
Als ouder of verzorger blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Dat geldt
ook als u leerlingenvervoer heeft aangevraagd en u wacht op een beslissing of bij toekenning van
leerlingenvervoer. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind of kinderen elke dag
op tijd op school zijn. Ook als u kinderen op meerdere scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet
zijn.
Werkzaamheden van de ouders, de aanwezigheid van andere kinderen, de reistijd naar school voor de
begeleider of geen voldoende financiële middelen zijn geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.
Verandert er iets in de situatie van uw kind? Geef dit dan zo snel mogelijk per e-mail of brief door aan
De Have Kennisdelers. U dient de volgende gegevens te vermelden: naam leerling, geboortedatum,
wijziging en ingangsdatum van de wijziging.
Vraag ook vóór 1 juni leerlingenvervoer aan als de school waar uw kind naartoe gaat nog niet definitief
bekend is. U bent dan verzekerd van het tijdig ontvangen van leerlingenvervoer. U kunt als de school
definitief bekend dan eenvoudig een mail sturen naar De Have Kennisdelers.

Wordt leerlingenvervoer ook ingezet voor stage?
Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), uitstroomprofiel arbeidsmarkt, is sinds 1 augustus
2013 een stage verplicht. Deze stage geldt vanaf 14 jaar, met een maximum van 4 dagen per week.
Is de stage een onderdeel van het onderwijsprogramma en krijgt de leerling dagelijks leerlingenvervoer naar de
school, dan bestaat in beginsel aanspraak op leerlingenvervoer naar het stageadres.
Er wordt voor leerlingen die met het openbaar vervoer of de fiets gaan dan samen met ouders en school
bekeken hoe de leerling het beste naar de stage kan reizen. Van scholen wordt gevraagd de stageplek te
zoeken dichtbij het woonadres van de leerling en als dat niet lukt, dichtbij de school. Hierdoor kan hetzelfde
abonnement gebruikt worden en hoeft de vergoeding niet te worden aangepast.
Ook wordt wanneer een leerling met de taxi gaat gevraagd de tijden en locaties van de stage te laten
aansluiten op het leerlingenvervoer zodat er geen extra taxi’s hoeven te rijden.
Omdat we gezamenlijk wil zoeken naar een passende oplossing is het belangrijk zo vroeg mogelijk in overleg
te treden.
Om vast te stellen dat een stage onderdeel uitmaakt van het uitstroomprofiel arbeidsmarkt en geen
snuffelstage of dagbesteding is vragen wij om kopie van een door school ondertekende stageovereenkomst.

Afwijkende tijden
Het leerlingenvervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag, zoals dat is
vastgelegd in de schoolgids.
Alleen wanneer de structurele handicap van een leerling het volgen van het volledige onderwijsprogramma
onmogelijk maakt kan hiervan worden afgeweken. Afwijkende tijden op basis van sociale of tijdelijke medische
overwegingen of omdat een leerling eerder uit school moet voor een (eenmalige of structurele) afspraak tijdens
de reguliere schooltijden is niet mogelijk
Examens zijn alleen aan de orde voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs, tijdens een beperkte
periode. Examens vinden vaak plaats buiten het reguliere rooster om, maar zijn onderdeel van het
schoolprogramma. Het is dan redelijk om bij het vervoer zo veel mogelijk rekening te houden met de
afwijkende tijden. Vaak zijn, wanneer leerlingen enige tijd op elkaar kunnen wachten, combinaties mogelijk, de
gemeenten hanteren hiervoor een maximale wachttijd van 90 minuten. Er is geen leerlingenvervoer mogelijk
naar andere locaties dan school. Dit is dan de verantwoordelijkheid van ouders.

Startdatum
Leerlingenvervoer wordt slechts verleend voor de ná de aanvraag ontstane kosten. Indien een aanvraag in de
loop van het schooljaar wordt ingediend, bepaalt de gemeente de datum van ingang van de voorziening.
Veelal wordt de datum genomen die in de aanvraag wordt genoemd. Die datum kan echter niet liggen vóór de
datum waarop de aanvraag wordt gedaan.

De Have

Openingstijden

Avelingen-West 36

Werkdagen 09:00 – 17:00

4202MS Gorinchem
088-777 0 790
leerlingenvervoer@dehave-online.nl

