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Algemeen 
Aanvraagformulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. De formulieren worden 
teruggestuurd naar de aanvrager. De aanvrager heeft twee weken om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.  
Stuur de formulieren volledig ingevuld (inclusief bijlagen) naar: 

Gemeente Tynaarlo 
Postbus 5 
9480 AA  VRIES 

 
Heeft u vragen over het leerlingenvervoer in het algemeen, het aanvraagformulier of heeft u hulp nodig bij het invullen 
van de aanvraag, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0592-266737 of per e-mail 
leerlingenvervoer@tynaarlo.nl 
 
U ontvangt binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een besluit over de aanvraag. Het kan zijn dat 
de beslissing niet binnen acht weken genomen kan worden. Van dit uitstel zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, geldt de datum van binnenkomst als ingangsdatum of de datum 
zoals aangegeven bij punt 8 van het aanvraagformulier. Een vergoeding wordt nooit met terugwerkende kracht verstrekt. 
 
U bent verplicht wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder 
vermelding van de datum van wijziging direct schriftelijk aan ons door te geven.  
 
Indien de gemeente het vervoer verzorgt ontvangt u geen vergoeding. De leerling wordt in dat geval in de gelegenheid 
gesteld om gebruik te maken van het verzorgde vervoer. 
 
U komt in aanmerking voor vergoeding van reiskosten of voor van gemeentewege georganiseerd en bekostigd vervoer 
als uw kind:  

- een basisschool (bo) of speciale school voor basisonderwijs (sbo) bezoekt als bedoeld in de Wet of het primair 
onderwijs en de afstand tussen huis en school méér dan zes kilometer bedraagt; 

- een school voor speciaal onderwijs (so) of een school voor speciaal voortgezet speciaal onderwijs (svo) als 
bedoeld in de Wet op de expertisecentra en de afstand tussen huis en school méér dan zes kilometer bedraagt. 

 
Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat het om het vervoer van huis naar school en terug gaat en niet naar 
bijvoorbeeld een zwembad, sportclub, revalidatiecentra, etc. Tevens wijzen wij u erop dat het recht op 
bekostiging alleen geldt ten behoeve van schoolbezoek voor wat betreft het onderwijs.   
 
Het college heeft uitvoeringsvoorschriften voor een alternatief opvangadres vastgesteld. Dit geeft de ouders de 
mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, hun kind te laten vervoeren naar een alternatief opvangadres 
(bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, oppas) gelegen in de woonplaats van de leerling. Wilt u hierover meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met de gemeente. 
 
De begeleiding van kinderen is primair een taak van de ouders. Wanneer ouders niet in staat zijn te begeleiden, dan 
dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen (bijv. oppas, buren, familie). In noodsituaties kunnen ouders een beroep doen 
op de hardheidsclausule.   
 
 
Ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan, zoals deze is vastgesteld door het samenwerkingsverband, kan betrokken worden bij de 
beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening. 
 
 
Verklaring 
Leerlingenvervoer kan verkregen worden naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting. Onder 
richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een onderwijskundige richting, 
bijvoorbeeld Jenaplan of Montessorionderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. Indien de aanvrager 
bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, 
moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag gevoegd worden. 
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Weekeinde- en vakantievervoer 
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed indien de leerling in een  
jeugdhulpinstelling 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. 
 
 
Openbaar vervoer met begeleiding 
Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van 
een begeleider als de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, 
jonger dan negen jaar is en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km bedraagt. Als een begeleider meer 
dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de vervoerskosten vergoed. 
 
Voor de leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken, geldt tevens 
dat een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider. Ouders 
dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken.  
Hiervan kan onder andere sprake zijn: 

 indien de handicap dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt;  

 indien de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een of meer keren over moet stappen op te gevaarlijke  
        overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is;  

 indien de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing  
      van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijv. verkeersbrigadiers etc.). 
 
 
Aangepast vervoer (vervoer met taxi of bus) 
Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor aangepast vervoer: 

 indien de leerling door structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat is (ook   
      niet onder begeleiding) van het openbaar vervoer gebruik te maken; 

 indien de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt (enkele reis) en de reistijd met aangepast vervoer  
      tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht (aangeven op een bijlage wat de  
      totale reisduur in minuten  is van woning naar school en van school naar woning, als volgt gespecificeerd: aantal  
      minuten looptijd, wachttijd en reistijd);  
Indien van toepassing dienen bewijsstukken/bijlagen te worden meegezonden. 
  
Indien de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of 
psychische handicap van de leerling aangepast vervoer vereist, kan een leerlingen wel in aanmerking komen voor 
aangepast vervoer. Voor de bepaling van deze indicatie kan het door de gemeente Tynaarlo gecontracteerde 
indicatiebureau ingeschakeld worden. 
 
Het college heeft aanvullende beleidsregels ten behoeve van de vervoersvoorziening voor sbo-leerlingen vastgesteld. 
Deze beleidsregels geven enige verruiming om aangepast vervoer toe te kennen aan de sbo-leerlingen. Wel wordt er dan 
een drempelbijdrage gevraagd. 
 
 
Voortgezet Onderwijs 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs, kunnen slechts aanspraak op leerlingenvervoer maken indien 
zij niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een lichamelijke, zintuiglijke en/of 
verstandelijke handicap.  
 
Alle overige leerlingen in het voortgezet onderwijs (inclusief leerlingen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend 
onderwijs) komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld leerlingen die: 

- een handicap hebben, maar in principe zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen; 
- om andere redenen dan een handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer; 
- een tijdelijke handicap hebben, zoals een gebroken been. 
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Drempelbijdrage 
Het drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer (speciaal en regulier 
basisonderwijs) gerekend vanaf de woning naar de school en wordt berekend aan de hand van zones. Voor 
basisonderwijs en regulier basisonderwijs geldt het drempelbedrag uw inkomen hoger was dan € 27.000 over  
peiljaar 2018.  
 
Voor het schooljaar 2020-2021 is het drempelbedrag € 544,30. 
 
Tevens wordt aan de ouders/verzorgers van leerlingen die een school voor basisonderwijs  bezoeken, een 
inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd, indien de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 kilometer 
bedraagt. Hiervoor moeten ook de inkomensverklaringen worden ingediend. 
 
Inkomensafhankelijke bijdrage 
Tevens wordt aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken, een draagkracht-afhankelijke 
bijdrage gevraagd indien de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 km bedraagt. 
 
Deze bedragen betreffen voor het schooljaar 2020-2021 (peiljaar 2018):  
 
Jaarinkomen in euro's   Eigen bijdragen in euro's 
0 -35.500    Nihil 
35.500-42.000    145 
42.000-48.500    630 
48.500-55.000    1180 
55.000-62.500    1725 
62.500-69.000    2270 
69.000 en verder voor elke 5.500 extra 560 erbij 

 
 

Hardheidsclausule 
De verordening geeft het college het recht om in zeer bijzondere gevallen (ten gunste van de ouders/verzorgers) af te 
wijken van de bepalingen die in de verordening staan. Wanneer u van mening bent dat er voor u van een zeer bijzondere 
situatie sprake is, dan kunt u een beroep doen op art. 23 van de verordening, de zogenaamde hardheidsclausule. Dit 
kunt u aangeven bij vraag 5 (specifieke omstandigheden).  
 
Zorg 
Bij zorg en/of langdurige absentie kan er contact worden opgenomen met de leerplichtambtenaar en/of het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. 
 
 
 
N.B.: aan deze toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. 


