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Toelichting op dit formulier: u dient alle vragen te beantwoorden. Wanneer verwezen wordt 
naar een volgende vraag, kunt u de tussenliggende vragen overslaan. Voor de veelgestelde 
vragen verwijzen wij u naar www.lopik.nl/leerlingenvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gegevens contactpersoon  
 
☐vader    ☐moeder     ☐anders, ……………………………………. 

Naam en voorletters    ……………………………………………………………………………………………... 

Adres     …………………………………………………………………………………………...... 

Postcode     ………………………………  Woonplaats……………………………………………… 

Telefoonnummer    ……………………………...  Emailadres………………………………………………. 

IBAN rekeningnummer *  NL………..…………………  t. n. v……………………………………………….  

* Deze vraag alleen invullen indien u een vergoeding openbaar vervoer of kilometervergoeding aanvraagt 

 

 

3. Gegevens school  
 
Naam van de school    ……………………………………………………………………………………………... 

Adres      ……………………………………………………………………………………………... 

Postcode     ………………………………  Plaats……………………………………….................. 

 

 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer     
Schooljaar 2021- 2022 
 

4. Type onderwijs 
 

☐ Basisonderwijs (BO) 

☐ Speciaal basisonderwijs (SBO) 

☐ Speciaal basisonderwijs (SO) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), namelijk: 

  ☐Cluster 1 – onderwijs aan kinderen met visuele handicaps (blind en slechtziend) 

  ☐Cluster 2 – onderwijs aan dove en slechthorende kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden  

  ☐Cluster 3 – onderwijs aan kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en 

                             voor langdurig zieke kinderen  

  ☐Cluster 4 – onderwijs aan kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen  

☐ Voortgezet onderwijs (VO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gegevens leerling  
 
Naam en voorletters   …………………………………………………………………………………….............. 

Roepnaam     ………………………………………………☐Jongen   ☐Meisje     ☐Neutraal 

Geboortedatum    …………………………………………………………………………………….............. 

Adres      …………………………………………………………   ☐crisisopvang  

Postcode     ………………………………  Woonplaats………………………………………........... 
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6. Gewenste ingangsdatum van het leerlingenvervoer of de vergoeding: ………………………………… 
 
 

5. Schoolafstand  
 
De gemeente Lopik hanteert een afstandsgrens van 6 kilometer. Vanaf 6 kilometer kan er een aanvraag voor 
leerlingenvervoer worden gedaan. De gemeente Lopik berekent de afstand tussen uw adres en school via de 
‘ANWB routeplanner’. Hierbij wordt gerekend met de optie ‘kortste route’.  
 
a. De afstand enkele reis tussen uw adres en school bedraagt  ………............  kilometer.  

 
b. Is deze school voor uw zoon/dochter de dichtstbijzijnde toegankelijke school? 

☐ Ja 

☐ Nee, wanneer er één of meer scholen van dezelfde schoolsoort dichter bij uw woning zijn gelegen, dient u te 

verklaren waarom uw kind niet naar deze school gaat en welke overwegende bezwaren u hiertegen heeft 

(vul verklaring 1 in) 

7. Fietsvergoeding  
 
Kan uw zoon/dochter met de fiets naar school en wilt u hiervoor een vergoeding aanvragen?  

☐ Ja, ga door naar vraag 11 

☐ Ja, maar met begeleiding (vul verklaring 2 in) 

☐ Nee, omdat;    ☐ de afstand te ver is om te fietsen 

☐ de leerling vanwege een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of 

zintuigelijke handicap niet met de fiets naar school kan (vul verklaring 2 in) 

☐ andere reden:……………………………………………………………………… 

8. Openbaar vervoer 
 
Kan uw zoon/dochter met het openbaar vervoer naar school reizen en wilt u hiervoor een vergoeding aanvragen? 

☐ Ja, ga door naar vraag 11 

☐ Ja, maar;  ☐ de reis met het openbaar vervoer duurt langer dan 1 ½ uur en kan met aangepast 

vervoer tot de helft of minder worden teruggebracht (vul verklaring 3 in) 

    ☐ openbaar vervoer ontbreekt 

    ☐ met begeleiding  

     ☐ de leerling is op 1 augustus 2021 jonger dan 10 jaar 

☐ de leerling heeft een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of 

zintuigelijke handicap (vul verklaring 2 in) 

 

☐ Nee, omdat;  ☐ de leerling vanwege een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of 

zintuigelijke handicap niet met het openbaar vervoer naar school kan (vul 

verklaring 2 in) 
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9. Eigen vervoer  
Kan de leerling met eigen vervoer (auto) naar school worden gebracht en wilt u hiervoor een vergoeding aanvragen?  

☐ Ja;   -     hoeveel kinderen gaat u vervoeren? …………………  

- bent u bereidt meerdere kinderen uit andere gezinnen naar de school te vervoeren?  

☐ Ja    ☐ Nee 

 Ga door naar vraag 11 

 

☐ Nee, omdat ……………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Aangepast vervoer 
a. Is voor de leerling noodzakelijk omdat: 

☐ De lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking van de leerling vereist aangepast vervoer 

(vul verklaring 2 in) 

☐ Er is een toelaatbaarheidsverklaring passend onderwijs afgegeven (voeg de verklaring bij uw aanvraag) 

☐ Openbaar vervoer ontbreekt  

☐ De reis met het openbaar vervoer duurt langer dan 1 ½ uur en kan met aangepast vervoer tot de helft of minder  

worden teruggebracht (vul verklaring 3 in) 

☐ Andere redenen: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

b. Maakt de leerling gebruik van een hulpmiddel? 

☐ Nee 

☐ Ja;   ☐ rolstoel      ☐ stoelverhoger    ☐ Anders:……………………. 

 

c. Schooltijden begin   einde   afwijkend haal/breng adres (Er mag 1 structureel  

ander adres worden opgegeven) * 

Maandag   ………….. ………… …………………………………… 

Dinsdag   ………….. ………… …………………………………… 

Woensdag  ………….. ………… …………………………………… 

Donderdag   ………….. ………… ……………………………………  

Vrijdag    ………….. ………… …………………………………… 

*Dit geldt niet indien er sprake is van co-ouderschap.  

 
d. Zijn er aanvullende zaken die de chauffeur moet weten?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Eigen bijdrage 
a. in te vullen bij basisonderwijs (BO): 

het belastbaar gezinsinkomen van ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2019: 

☐ meer dan € 27.450, de eigen bijdrage per schooljaar bedraagt € 571,-  

☐ minder dan € 27.450, u betaalt geen eigen bijdrage 

(u dient de inkomensverklaring(en) van ouders/verzorgers toe te voegen indien uw inkomen onder de grens ligt) 

 

b. in te vullen bij een speciale school voor basisonderwijs (SBO): 

☐ meer dan € 32.850, de eigen bijdrage per schooljaar bedraagt € 571,- 

☐ minder dan € 32.850, u betaalt geen eigen bijdrage 

(u dient de inkomensverklaring(en) van ouders/verzorgers toe te voegen indien uw inkomen onder de grens ligt) 

 

c. voor het speciaal onderwijs (SO), het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO) geldt geen eigen bijdrage 

12. Bijlagen 
Ter beoordeling van de aanvraag leerlingenvervoer is bijgevoegd: 

☐ Verklaring 1 

☐ Verklaring 2 

☐ Verklaring 3 

☐ IB60 inkomensverklaring(en) over 2018 van ouders/verzorgers (op te vragen bij belastingdienst) 

☐ Anders, namelijk ……………………………… 

 
 

13. Ondertekening  
 
Door ondertekening van deze aanvraag verleent u de gemeente Lopik toestemming voor uitwisseling van gegevens 
van u en van de leerling met het taxibedrijf. Dit voor zover noodzakelijk om het vervoer te organiseren en eventuele 
klachten te behandelen. U verklaart de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats  ……………………………….. 

Datum  ………………………………. 

 
Handtekening contactpersoon: 
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Verklaring 1 Richting van de school  
 
Als u een vergoeding aanvraagt voor het bezoeken van een school, terwijl een andere school van dezelfde 
onderwijssoort dichter bij de woning is gelegen, dan moet u dat onderbouwen. Kunt u motiveren waarom u 
kiest voor een verder weg gelegen school en wat uw overwegende bezwaren zijn tegen de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting van alle dichterbij gelegen scholen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Verklaring 2 Lichamelijke, psychische, verstandelijke en /of zintuigelijke beperking   
 
Geef hieronder aan wat de aard van de beperking van uw kind is. 
Voeg ter onderbouwing recente medische informatie, een diagnose of verklaring toe van een specialist. Het 
gaat hierbij niet om wat uw kind heeft maar wat hem/haar belemmert om (eventueel met begeleiding) met de 
fiets en/of het openbaar vervoer naar en van school te reizen.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Verklaring 3 Reistijd    
 
De totale enkele reis met het openbaar vervoer van de woning naar de school bedraagt: ………  min. 
 


