Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Nuenen c.a.
schooljaar 2018-2019

Lees eerst de toelichting voordat u dit formulier invult
Wij verzoeken u de vragen volledig in te vullen en het vakje
aankruisen indien van toepassing. Uw aanvraag wordt vóór aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld mits u deze vóór 1 juni heeft ingediend.
Indien u uw volledig ingevulde aanvraag indient na 1 juni krijgt u binnen 12 weken bericht. Informatie over het
leerlingenvervoer is ook te vinden op de website van de gemeente Nuenen (www.nuenen.nl)
U kunt het volledig ingevulde formulier met de daarbij behorende verklaringen opsturen naar of afgeven bij:
Gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
Postadres: Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen

Vraag 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING
Achternaam

:

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Roepnaam kind

:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------jongen

meisje

Voorna(a)m(en) kind: :

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Adres

:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode, woonplaats :

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Geboortedatum

:

---------------------------------------

Rolstoelgebruiker

:

nee

Burger Service Nummer (BSN): ------------------------

ja, rolstoel is niet opvouwbaar

ja, rolstoel is opvouwbaar

Vraag 2 GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Achternaam

:

Relatie tot de leerling:

----------------------------------------------vader

moeder

pleegouder

voorletters: ---------------------------------------anders, namelijk -------------------------------

Email: ------------------------------------------------------------------ Burger Service Nummer (BSN) --------------------------Telefoonnummer: --------------------------------------------------- Tweede telefoonnummer: ----------------------------------

Is het adres hetzelfde als aangegeven bij de leerling dan hoeft u de adresgegevens hier niet in te vullen
Adres

:

----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Postcode

:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woonplaats:

:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Rekeninggegevens voor het vergoeden kosten van vervoer
IBAN nummer:

-------------------------------------------------------------------

Op naam van:

-------------------------------------------------------------------

Plaats:

-------------------------------------------------------------------

Het kan zijn dat u een tweede adres heeft waarop uw kind gehaald of gebracht moet worden.
co-ouder
grootouders
anders: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het betreft hier vervoer naar één tweede adres, binnen de gemeente Nuenen, volgens een vast patroon,
waarbij een volwassene het kind opvangt.
Naam

: --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Adres

: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Postcode en woonplaats

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------

Welke dag of dagdelen

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Vraag 3 GEGEVENS VAN DE SCHOOL
Laat door de school tevens verklaring 2 invullen en stuur deze mee met de aanvraag

Naam van de school :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres van de locatie :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode en plaats

:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer

:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De aanvraag betreft
Dagelijks vervoer
Schooltijden:
Maandag

van .................

tot ................

uur

Dinsdag

van .................

tot ................

uur

Woensdag

van .................

tot ................

uur

Donderdag

van .................

tot ................

uur

Vrijdag

van .................

tot ................

uur

Stagevervoer
Adres en plaats

:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stagedagen

:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekendvervoer
Maandag begin school:

-----------------------------------uur

Vrijdag einde school:

-----------------------------------uur

Startdatum vervoer: ----------------------------------------------------

De school waar de leerling heen gaat is een:
Basisonderwijs op grond van richting (bo)  Ga naar vraag 4 en vul verklaring 1 in
Speciale school voor Basisonderwijs (sbo)  Ga naar vraag 4
Speciaal Onderwijs (so)  Ga naar vraag 4
Regulier voortgezet onderwijs  Ga naar vraag 5
Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)  Ga naar vraag 5
De afstand van huis naar school per fiets (enkele reis):-------------------- km. (Berekend met de routeplanner van
Routenet)
Indien van toepassing: de afstand van huis naar stage per fiets (enkele reis) -------------------- km (Berekend
met de routeplanner van Routenet)

Vraag 4 BASISONDERWIJS / SPECIAAL BASISONDERWIJS / SPECIAAL ONDERWIJS
Gaat de leerling naar groep 1 t/m 7 dan wel een klas vóór het een na laatste leerjaar van het primair
onderwijs?
De leerling kan zelfstandig fietsen  ga naar vraag 7
De leerling kan fietsen met begeleiding  ga naar vraag 7
De leerling kan zelfstandig met openbaar vervoer reizen  ga naar vraag 7
De leerling kan met het openbaar vervoer onder begeleiding reizen  ga naar vraag 7
De leerling kan gebracht / gehaald worden door ouder(s) / verzorger(s) met de auto
Op welke dag(en)/dagdelen ………………………………………………………………………………………….
 ga naar vraag 7
(U kunt meerdere vakjes aankruisen indien van toepassing)
U wilt graag taxibus vervoer voor de leerling kind omdat:
de leerling een rolstoel gebruikt
inklapbaar
niet inklapbaar
elektrisch
de reistijd met openbaar vervoer naar school of terug meer bedraagt dan 1½ uur, en de reistijd met aangepast vervoer met 50% of meer kan worden teruggebracht.
openbaar vervoer ontbreekt
fietsen en openbaar vervoer vanwege de beperking van het kind niet mogelijk is, ook niet onder begeleiding
anders namelijk ……………………………………………………………………………………………………

Gaat de leerling naar groep

8 dan wel het laatste leerjaar?

De leerling kan zelfstandig fietsen  Ga naar vraag 7. U heeft recht op een fietsvergoeding.
De leerling kan niet zelfstandig fietsen  Ga naar vraag 6.

Vraag 5 REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS / VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
(VSO) i.v.m. LICHAMELIJKE OF VERSTANDELIJKE BEPERKING
Zit de leerling op deze schooltypes dan kan er alleen aanspraak gemaakt worden op Leerlingenvervoer indien
de leerling een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking heeft en daardoor niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.
Kan de leerling zelfstandig reizen?
Ja, met de fiets of

ja, met het openbaar vervoer  Ga naar vraag 8

Nee,  Ga naar vraag 6

Vraag 6 MEDISCHE KEURING

groep 8

U heeft aangegeven dat de leerling in
dan wel het laatste leerjaar zit van het Basisonderwijs /
Speciale Basisonderwijs / Speciaal Onderwijs en dat de leerling NIET zelfstandig kan reizen.
Of u heeft aangegeven dat de leerling op Regulier voortgezet onderwijs dan wel Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zit en dat hij/zij niet zelfstandig kan reizen.
In deze gevallen wordt Argonaut Advies ingeschakeld om medisch advies te geven over hoe de leerling naar
school kan gaan. In bijgevoegde brief van Argonaut Advies kunt u lezen wat u moet aanleveren en op welke
manier.  Ga nu naar vraag 7

Vraag 7 EIGEN BIJDRAGE
Alleen invullen indien de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) bezoekt:
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2016.
Meer dan

€ 26.100

U dient u een eigen bijdrage te betalen (zie de toelichting).

Minder dan

€ 26.100

U dient een Inkomensverklaring bij te voegen van iedere ouder/verzorger.

Dit formulier is op te vragen bij de Belastingdienst (tel. 0800-0543). Indien u de inkomensverklaring niet als
bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan € 26.100 en brengen wij de eigen bijdrage bij u in rekening.
 Ga naar vraag 8

Vraag 8

NADERE TOELICHTING

Hier kunt u aanvullende opmerkingen geven die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van belang is om de aanvraag volledig aan te bieden met, mits aan de orde:
•

Een verklaring waar mee u aangeeft overwegende bezwaren te hebben tegen de richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.= verklaring 1
* Een schoolverklaring 2018-2019 met een gemotiveerd vervoersadvies = verklaring 2
• Een inkomensverklaring 2016 (bij een inkomen lager dan € 26.100)
Door ondertekening van dit aanvraagformulier:
• verleent u de gemeente Nuenen toestemming de gegevens van de leerling, voor zover noodzakelijk, te
verstrekken aan de door de gemeente aangewezen medisch adviseur die de gemeente Nuenen adviseert
op het gebied van het leerlingenvervoer;
• verleent u de gemeente Nuenen toestemming de gegevens te verstrekken aan de vervoerder, voor zover
deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen;
• verleent u de gemeente Nuenen toestemming om de door u ingevulde gegevens te vergelijken met de
gegevens uit het Gemeentelijke basisadministratie en persoonsgegevens (GBA) en de gegevens van het
gemeentelijke systeem inzake leerplicht;
• verklaart u hiermee het aanvraagformulier en de ingevulde bijlage(n) naar waarheid te hebben ingevuld.
• verleent u medewerking aan een gesprek met de medisch adviseur als deze u en de leerling hiervoor
oproept. Als u hieraan geen medewerking verleent vervalt de aanspraak op een vervoersvoorziening.

Vraag 9

ONDERTEKENING

Zijn medische gegevens opgestuurd naar Argonaut Advies

Datum: ------------------------------------------------------

ja

nee

Woonplaats: -----------------------------------------------------------

Handtekening: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een niet getekend of onvolledig ingevuld formulier en niet volledig aangevuld met de
benodigde verklaringen kan niet in behandeling worden genomen. Indien de aanvraag onvolledig is, wordt u telefonisch of schriftelijk verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Verklaring 1
Indien een vergoeding van de vervoerkosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl
een of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door de aanvragers
schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs of richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Verklaring 2

Schoolverklaring 2018- 2019
DIT FORMULIER DIENT U IN TE LATEN VULLEN DOOR DE ADVIESCOMMISSIE OF DIRECTEUR VAN DE
SCHOOL

Graag het formulier volledig invullen.
Naam leerling

: ______________________

Naam van de school : ______________________

Geboortedatum

: ______________________

Adres hoofdlocatie

: ______________________

Adres

: ______________________

Postcode, plaats

: ______________________

Postcode, woonplaats : ______________________

Telefoonnummer

: ______________________

Indien van toepassing: de leerling is geplaatst op de

hoofdlocatie
dependance____________________________

Soort onderwijs
Van deze leerling:

SBO

SO

VSO

BO op grond van richting

Regulier BO of VO
(i.v.m. handicap)

anders

Eerste schooldag: ____________________

Deze leerling kan zelfstandig met de fiets reizen
Neen

ja

Deze leerling kan onder begeleiding met de fiets reizen:
Neen

Ja

Deze leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer reizen
Neen

Ja

Dit kind kan onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen:
Neen

Ja

Deze leerling heeft aangepast vervoer (taxivervoer) nodig
Ja, vanwege de medische, lichamelijke, zintuiglijke en/of sociale handicap van de leerling (s.v.p. de
motivatie waaruit dit blijkt invullen).
Motivatie: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
De leerling maakt gebruik van hulpmiddelen: ________________________________________________
Naam van de ondergetekende: ___________________________________________________________
Functie ondergetekende:

Directeur van de school

Datum: _____________________________

Commissie

Handtekening: _____________________

Toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018-2019
Algemeen
Voor de toekenning van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde
voor de leerling toegankelijke school. Daarnaast zal het advies van de door de gemeente vastgestelde medisch adviseur
van Argonaut Advies bij de toekenning van het soort bekostiging van het leerlingenvervoer worden meegenomen.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient vóór 1 juni in het bezit te zijn van de gemeente Nuenen. Het medisch dossier,
rapportage(s) over de leerling dienen ook vóór 1 juni in het bezit te zijn bij onze medisch adviseur van Argonaut Advies. U
dient rekening te houden met de tijd die u nodig heeft voor het opvragen van deze gegevens.
Het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u te sturen naar de gemeente Nuenen, Afdeling Samenleving. U
ontvangt zo spoedig mogelijk een beschikking. Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. U wordt hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld de aanvraag te
corrigeren of aan te vullen. Daarnaast dient u dan tegelijkertijd het medisch dossier, rapportage(s) over de leerling op te
sturen in bijgevoegde enveloppe van Argonaut Advies. Zie de bijgevoegde brief van Argonaut Advies voor verdere
toelichting over de rapportages die u dient op te sturen.
De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de Verordening Leerlingenvervoer 2014 van de gemeente Nuenen.
Vergoeding van het leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De vergoeding wordt verstrekt vanaf
de datum zoals vermeld in de beschikking.
Indien u het volledig ingevulde formulier inlevert voor 1 juni krijgt u voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht. Indien u
na 1 juni uw formulier inlevert krijgt u binnen 12 weken bericht.
Meer informatie over het leerlingenvervoer vindt u op onze website www.Nuenen.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente via
telefoonnummer (040) 2631 631 en vragen naar de medewerkers leerlingenvervoer.
Vraag 1
Hier dient u de gegevens van de leerling te vermelden.
Vraag 2
Hier dient u de gegevens van de aanvrager te vermelden. De aanvrager dient de ouder, verzorger of de voogd van de
leerling te zijn. Aanvragen welke zijn ingediend door anderen, worden niet in behandeling genomen.
Vraag 3
Naast de informatie over de school, moet u de schoolsoort aankruisen.
Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen
bijzondere scholen, kunt u dit aangeven door verklaring 1 bij de aanvraag te voegen. Onder richting wordt verstaan: de
godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van de school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of
Montessori-onderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen.
De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer worden slechts vergoed indien de leerling in een
internaat of pleeggezin verblijft, met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien er andere
redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor
vergoeding in aanmerking. Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht aan u worden verstrekt.
Vraag 4
Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als de leerling een school voor basisonderwijs (BO), een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO) bezoekt. Hier dient u in te vullen of de leerling in groep 1 t/m
7 dan wel in groep 8 zit. Dit heeft te maken met het feit dat leerlingen uit de hoogste groep van dit soort scholen veelal zelf
kunnen fietsen. Vaak is het ook wenselijk dat ze zelf gaan fietsen om zo alvast te oefenen voor het fietsen naar het voortgezet onderwijs. Indien u hebt aangegeven dat de leerling naar groep 8 gaat en niet zelfstandig kan fietsen dan zal onze
medisch adviseur van Argonaut Advies worden ingeschakeld. Deze zal medisch advies geven over hoe de leerling naar
school kan reizen.
U dient daarvoor het medisch dossier, rapportages van de leerling op te sturen naar Argonaut Advies.
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens bepaalt Argonaut Advies of het nog nodig is de ouder en de leerling op te
roepen voor een gesprek. Deze acht een gesprek nodig indien de toegestuurde gegevens voor de medisch adviseur nog
niet voldoende inzicht geeft in de leerling in hoeverre deze aanspraak kan maken op zijn/haar zelfredzaamheid met
betrekking tot het reizen naar school.
Als u hieraan geen medewerking verleent vervalt de aanspraak op bekostiging via het leerlingenvervoer.
Vraag 5
Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als de leerling een school voor Voortgezet onderwijs of Voortgezet speciaal onderwijs
bezoekt. Alleen leerlingen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen komen nog in aanmerking voor leerlingenvervoer. Indien een leerling in een rolstoel zit mag aangenomen worden dat deze leerling niet zelfstandig
met het openbaar vervoer kan reizen. Medische advisering is in dat geval niet nodig.
Indien een leerling niet in een rolstoel zit is medische advisering noodzakelijk om te bepalen in welke mate deze leerling
gehandicapt is.

Indien u heeft aangegeven dat de leerling niet zelfstandig kan reizen naar het Voortgezet onderwijs / Voorgezet speciaal
onderwijs i.v.m. structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, dan zal onze medisch adviseur van
Argonaut Advies ingeschakeld worden. Deze zal medisch advies geven over hoe de leerling naar school kan reizen.
U dient daarvoor het medisch dossier, rapportages van de leerling op te sturen naar Argonaut Advies.
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens bepaalt Argonaut Advies of het nog nodig is de ouder en de leerling op te
roepen voor een gesprek. Deze acht een gesprek nodig indien de toegestuurde gegevens voor de medisch adviseur nog
niet voldoende inzicht geeft in de leerling in hoeverre deze aanspraak kan maken op zijn/haar zelfredzaamheid met
betrekking tot het reizen naar school.
Als u hieraan geen medewerking verleent vervalt de aanspraak op bekostiging via het leerlingenvervoer.
Vraag 6
Dit is feitelijk geen vraag maar u wordt er hier attent op gemaakt dat u de medische documenten moet aanleveren aan
Argonaut Advies op de manier zoals zij in hun eigen brief hebben aangegeven en die u bij dit aanvraagformulier aantreft.
Vraag 7
Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt en het gecorrigeerde verzamelinkomen van de
ouders/verzorgers in het peiljaar 2016 meer dan € 26.100 bedroeg, dan wordt bij de ouders/verzorgers een eigen bijdrage
van € 529,38 in rekening gebracht. Het betreft o.a. de volgende scholen; Petraschool, Jan van Nieuwenhuizen, Reis van
Brandaan, Vijfkamp, De Wereldwijzer, Burgemeester van der Puttschool.
Vraag 8
Mogelijkheid voor nadere toelichtingen.
Vraag 9
Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u de aanvraag hier te ondertekenen. Daarbij tekent u voor het feit
dat het formulier naar waarheid is ingevuld en u akkoord gaat met hetgeen direct boven vraag 9 op het aanvraagformulier is
beschreven.

