AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2020– 2021
Datum ontvangst
Cliënt-/procesnummer
In te vullen door de gemeente
Belangrijk:

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen én te ondertekenen
 Stuur het formulier binnen 2 weken na ontvangst terug naar de gemeente
 Er kan géén leerlingenvervoer met terugwerkende kracht toegekend worden
 Leerlingenvervoer wordt niet automatisch toegekend als beide ouders werken
 Vervoer naar bv de BSO wordt alleen in bijzondere omstandigheden toegekend
1.

Gegevens leerling(e)

Achternaam: _________________________ Voorvoegsel: _________________

Voorletters leerling(e): _____________

Roepnaam:___________________________ Geboortedatum: ______________________

Adres:

2.

jongen

meisje

Postcode en woonplaats :

Gegevens aanvrager

Achternaam: _________________________ Voorvoegsel: _________ Voorletters aanvra(a)g(st)er:

vader

moeder

pleegouder

anders: ___________

_ E-mailadres:

Adres: _______________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: _______________________________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________ Eventueel tweede telefoonnummer:

3.

Gegevens school.

Naam school: _______________________________________________ Type / Cluster: _____________________________

Naam school: ________________________________________________________

BO

VO

SBO

VSO

SO

Postcode en woonplaats________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________Contactpersoon: _________________________

BO = Basisonderwijs - VO = Voortgezet onderwijs - SBO = Speciaal basisonderwijs
VSO + voortgezet speciaal onderwijs

- SO = speciaal onderwijs (cluster 1,2,3 en 4)

Voeg de toelaatbaarheidsverklaring én een bewijs van inschrijving van de school bij (zie vraag 12)
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4.

Fiets

Kan uw kind met de fiets naar school?
Ja, mijn kind kan zelfstandig met de fiets naar school (ga verder naar vraag 8).
Ja, maar mijn kind heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school, dit komt door:
de leeftijd, mijn kind is jonger dan 9 jaar (op 1 augustus van het schooljaar (ga verder naar vraag 7).
de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Ter onderbouwing vragen wij u documenten
mee te sturen waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig, maar wel onder begeleiding naar school kan
fietsen (ga verder naar vraag 7).
Nee, mijn kind kan niet zelfstandig naar de basisschool of school voor speciaal basisonderwijs
fietsen (ook niet onder begeleiding), omdat de afstand meer dan 6 kilometer is (ga verder naar vraag 5).
Nee, mijn kind kan door de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking niet zelfstandig en ook niet
met begeleiding naar school fietsen. Ter onderbouwing vragen wij u documenten mee te sturen
waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig en ook niet met begeleiding naar school kan fietsen (ga verder naar
vraag 5).

5.

Openbaar vervoer
Kan uw kind met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja, mijn kind kan zelfstandig met het openbaar vervoer naar school (ga verder naar vraag 8)
Ja, maar mijn kind heeft begeleiding nodig om met het openbaar vervoer naar school te reizen, dit komt door:
de leeftijd, kind is jonger dan 9 jaar (op 1 augustus van het schooljaar (ga verder naar vraag 7).
de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Ter onderbouwing vragen wij u documenten

mee te sturen waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig, maar wel onder begeleiding met het openbaar
vervoer naar school kan reizen (ga verder naar vraag 7).
Nee, mijn kind kan niet zelfstandig of onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen
vanwege de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Ter onderbouwing vragen wij u
documenten mee te sturen waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig en ook
niet onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school kan reizen (ga verder naar vraag 6).
Nee, mijn kind is met het openbaar vervoer naar school of terug meer dan 1½ uur onderweg en de reistijd met
aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
(voeg een kopie van www.ov9292.nl erbij en ga verder naar vraag 6).
Nee, openbaar vervoer ontbreekt.

6.

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande reden(en):
De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking van mijn kind vereist aangepast vervoer. Ter
onderbouwing vragen wij u documenten mee te sturen waaruit blijkt dat uw kind niet
op een andere manier naar school kan reizen (ga verder naar vraag 7).
Mijn kind is met het openbaar vervoer naar school of terug meer dan 1½ uur onderweg en
de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden
teruggebracht. (voeg een kopie van www.ov9292.nl bij en ga verder naar vraag 7).
Openbaar vervoer ontbreekt.
(voeg een kopie van www.ov9292.nl bij en ga verder naar vraag 7).
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7.

Eigen kracht en ondersteuning

Kunt u uw kind (gedeeltelijk) zelf naar school begeleiden?
Ja, op de volgende momenten met de fiets / met het openbaar vervoer / met eigen vervoer
Fiets
Maandag

Openbaar vervoer

Eigen vervoer

Ochtend
Middag

Dinsdag

Ochtend

Woensdag

Ochtend

Middag
Middag
Donderdag

Ochtend
Middag

Vrijdag

Ochtend
Middag

Nee, dit is niet mogelijk vanwege (alle opties aanvinken, die van toepassing zijn:

o
Werk moeder op de volgende dagen en tijden…………………………………...…………………………………………………

o
Werk vader op de volgende dagen en tijden……………………………………………..…..……………………………………
.
o
Jongere (schoolgaande) kinderen, namelijk……….……………………………..………..……………………………………..

o
Om medische redenen, namelijk……………………………………………..……………..………………………………………..

o
Andere reden, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………..

nadere toelichting mogelijk bij vraag 11
(ga verder naar vraag 8).

8.

Aanvraag voor gewenst vervoer

Type ondersteuning via leerlingenvervoer:
Vergoeding vervoer fiets met begeleiding
Vergoeding kosten openbaar vervoer met begeleiding
Aangepast vervoer
Vergoeding kosten eigen vervoer met de auto
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Bestemd voor:
Schoolbezoek op onderstaande dagen:
Van huisadres:

Type vervoer

Naar huisadres:

Type vervoer

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Weekeinde- en vakantievervoer: de enkele reisafstand tussen internaat / pleeggezin en ouderlijk huis
is ______ kilometer.

Gegevens school
9.
Gewenste datum van vergoeding/vervoer
De aanvraag kan pas door de gemeente beoordeeld worden vanaf het moment dat dit formulier volledig door u is
ingevuld, ondertekend én met de gevraagde verklaringen (indien van toepassing) is teruggestuurd.
Gewenste datum ingang vergoeding/vervoer: ____

10.

____________

_

Eigen bijdrage

Voor leerlingen die een school voor basisonderwijs (BO) óf een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
bezoeken, kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht
De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van uw jaaropgave 2018 óf een inkomensverklaring van de
Belastingdienst. Deze verklaring kunt u downloaden door in te loggen op Mijn Belastingdienst.
Lukt dat niet, dan kunt u de verklaring opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 – 0543.
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders / verzorgers van de leerling bedroeg over het peiljaar 2018.
Meer dan € 27.000,00
De te betalen eigenbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 bedraagt € 571,00.
Minder dan € 27.000,00
S.v.p. een inkomensverklaring van (beide) ouder(s) / verzorger(s) meesturen.

N.B. Voor leerlingen die, vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, een school
bezoeken ten behoeve van cluster 1, 2, 3 of 4 – onderwijs (speciaal onderwijs – SO) wordt geen eigen
bijdrage in rekening gebracht.

11.

Nadere toelichting op vraag 7
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12.

Ondertekening

Betrokkene verklaart dat:
 dit wijzigingsformulier naar waarheid is ingevuld;
 ik akkoord ben met hetgeen er ingevuld staat op dit wijzigingsformulier;
 niets is verzwegen wat het recht op ondersteuning via Leerlingenvervoer kan beïnvloeden
Over mijn persoonsgegevens weet ik dat:
 mijn gegevens gecontroleerd worden op juistheid en:
 informatie over mijn persoonlijke situatie en die van andere huisgenoten nodig zijn voor behandeling van
mijn hulpvraag;
 deze informatie op een veilige manier wordt vastgelegd;
 ik een afschrift kan vragen van alle informatie die de gemeente over mij heeft vastgelegd;
 Ik feitelijke omstandigheden in mijn dossier kan laten corrigeren;
 Ik de overbodige gegevens, die van mij zijn vastgelegd in het dossier, kan laten verwijderen;
 Mijn gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand.

Datum:

Plaats:

Naam ouder(s) /
verzorger(s) / voogd

Handtekening:
______________________________________
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13.

Bijlagen

Verplicht:
Bewijs van inschrijving uit de leerlingenadministratie van school (vraag 3)
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
(vraag 3)
Inkomensverklaring(en) IB-60 (vraag 10, alleen als dit voor u geldt)

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het ondertekend) én met de gevraagde bijlagen
(zonder postzegel) terug aan:
Gemeente Wijdemeren
Afdeling Sociaal Domein en Dienstverlening
T.a.v. Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 11315
1230 VB Loosdrecht

3. Wijzigingen
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Privacyverklaring Leerlingenvervoer Wijdemeren
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig naar school,
bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben in de zelfredzaamheid of aangewezen zijn op een
speciale school die een eind uit de buurt ligt. De gemeente Wijdemeren faciliteert
vervoersvoorzieningen voor deze leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Hiertoe kan een
aanvraag worden gedaan door ouders of verzorgers.
In het kader van deze vervoersvoorzieningen gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen
graag uit hoe wij dat doen.
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
In het kader van leerlingenvervoer verzamelt en gebruikt de gemeente persoonsgegevens van
leerlingen en hun ouders of verzorgers. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen in het (voortgezet) speciaal
onderwijs, leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs, leerlingen die een basisschool met
bijzondere richting bezoeken die een eind uit de buurt ligt en leerlingen met een structurele beperking
in de zelfredzaamheid in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs.
Welke gegevens gebruiken wij?
Betrokken leerlingen
Naam, adres, woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Gegevens over gezinssamenstelling, indien relevant voor het beoordelen van de
aanvraag
Verklaring van de school dat de leerlingen ingeschreven staat
Advies/adviezen van betrokkenen m.b.t. de mobiliteit van de leerling, voor zover relevant
voor het beoordelen van de aanvraag
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband, indien van toepassing
Gegevens over gezondheid, indien noodzakelijk voor het beoordelen van de aanvraag
Ouder / verzorger van de betrokken leerling
Naam, adres, woonplaats
Type verzorger: vader, moeder, pleegouder, anders
Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer
Bankgegevens, indien ouder/verzorger een financiële vergoeding krijgt
Voor ouders die een vergoeding aanvragen, wordt indien nodig gevraagd om financiële
gegevens zoals een inkomensverklaring
Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een reden voor is.
De gemeente heeft op basis van de wet de taak om passende vervoersvoorzieningen te bieden om
schoolbezoeken voor iedere leerling mogelijk te maken. Voor deze taak gebruiken wij
persoonsgegevens. Het gaat om deze wet- en regelgeving:
Artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
Artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
Verordening leerlingenvervoer Gemeente Wijdemeren
Doel van het gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het beoordelen van de aanvraag vervoersvoorziening
Het organiseren van de vervoersvoorziening
Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven
Het geven van vergoedingen voor het leerlingenvervoer
Het communiceren met de betrokken leerling, ouder/verzorger, de school en de
contracteerde vervoerder
Het verbeteren van ons beleid en diensten
Het omgaan met geschillen en voor de accountscontrole
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek
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Wie ontvangen de persoonsgegevens?
Wanneer het noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens
met andere partijen. Zo delen wij persoonsgegevens met de vervoerder die het aangepast
leerlingenvervoer en met de Regio Gooi en Vechtstreek die het Contractbeheer doet met betrekking
tot het aangepast leerlingenvervoer.
De vervoerder die het aangepast vervoer uitvoert krijgt
Naam, adres en woonplaats van leerling
Contactgegevens ouder/verzorger
Ophaalschema’s leerlingen voor het aangepast vervoer
Bijzonderheden die nodig zijn voor het vervoer
De Regio Gooi en Vechtstreek krijgt
Naam, adres en woonplaats van leerling
Contactgegevens ouder/verzorger
Bijzonderheden die nodig zijn voor het vervoer
Ophaalschema’s leerlingen voor het aangepast vervoer
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is in
elk geval voor de periode waarin de vervoersvoorziening aan de leerling geleverd wordt. Ook kan de
selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren. Zo
moeten wij uw gegevens 5 jaar bewaren na een negatieve of positieve beschikking over uw aanvraag.
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