
 

 

INFORMATIEBLAD LEERLINGENVERVOER 
 

U kunt aanspraak maken op een vervoersvoorziening als wordt voldaan aan de regels uit de Gemeentewet. 

Deze regels zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel (hierna: de verordening).  

Het uitgangspunt van de verordening is dat eerst gekeken wordt of de leerling kan fietsen (bromfiets), al dan 

niet met begeleiding. Is fietsen uitgesloten dan wordt de optie van openbaar vervoer onderzocht. 

Pas als ook dat niet mogelijk is kan de leerling in aanmerking komen voor aangepast vervoer per taxi(busje). 

 

Afstand 

Om voor bekostiging van vervoerskosten in aanmerking te komen, moet de woning van de leerling 

meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke school verwijderd zijn.  

 

Scholen 

In de verordening is het vervoer geregeld naar: 

 a. scholen voor basisonderwijs (op grond van levensovertuiging); 

 b. speciale scholen voor basisonderwijs; 

 c. scholen voor speciaal onderwijs; 

d. scholen voor voortgezet- en speciaal voortgezet onderwijs  

 

Richting 

Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Hieronder valt 

niet de onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori onderwijs.   

 

Begeleiding 

Als een leerling in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of leeftijd (jonger dan 9 

jaar) niet zelfstandig van de fiets of het openbaar vervoer gebruik kan maken en begeleiding noodzakelijk is, 

kunnen de kosten van begeleiding op basis van fietsvergoeding of de kosten van openbaar vervoer worden 

vergoed. De ouders/verzorgers dienen in dat geval zelf voor de begeleiding te zorgen. 

 

Aangepast vervoer 

Aangepast vervoer (taxi/busje) is mogelijk: 

 a. als de leerling, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, of zintuiglijke handicap, niet 

in staat is - ook niet onder begeleiding - van het openbaar vervoer gebruik te maken;  

 b. als de leerling met het openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 1½ uur onderweg is en de 

reistijd met aangepast vervoer tot de helft of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden 

teruggebracht;    

 c. als openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling zelf gebruik kan maken van de (brom)fiets. 

 d.  als het begeleiden van de leerling door de ouders of anderen onmogelijk is en leidt tot ernstige 

benadeling van het gezin en een andere oplossing niet mogelijk is; het hebben van werk van beide 

ouders/verzorgers of de verzorging van andere kinderen zijn geen redenen om niet te begeleiden. 

Begeleiden blijft primair een taak van de ouders. Als zij zelf niet in staat zijn hun kind te begeleiden, 

dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen.  Zo kan ook een familielid, een kennis, een oppas, een 

van de buren, een ouder van een andere leerling of een klassen assistent de leerling begeleiden.   

 

Eigen vervoer 

De ouders/verzorgers kunnen ook zelf voor het vervoer zorgen. De bekostiging bestaat dan uit: 



 a. bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer, als ouders/verzorgers aanspraak maken 

op bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer en zij de leerling met toestemming van 

het college van burgemeester en wethouders zelf vervoeren; 

 b. een vergoeding per kilometer dan wel de kosten van het aangepast vervoer, als ouders in 

aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer en zij de leerling 

met toestemming van het college van burgemeester en wethouders zelf vervoeren; 

 c. een (brom)fietsvergoeding, als gebruik wordt gemaakt van de (brom)fiets. 

 

Eigen bijdrage 

Een eigen bijdrage is alleen van toepassing indien vervoer wordt bekostigd naar regulier basisonderwijs en het 

gezamenlijk jaarinkomen van de ouders boven een vastgestelde limiet uitkomt. Indien de leerling vanwege een 

lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan 

reizen, is geen eigen bijdrage van toepassing. 

 

Zelfredzaamheid 

De gemeente Maasdriel verwacht van ouders/verzorgers, voor zover dat mogelijk is, dat zij met kun kind 

oefenen om zelfstandig(er) te leren reizen. Door middel van gesprekken met ouders/verzorgers en scholen 

wordt onderzocht wat hiervoor nodig is. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan de pilot GoOV. 

 

Stage 

Omdat de stage een voorbereiding is op deelname aan de maatschappij, wordt hierbij uit gegaan van zoveel 

mogelijk zelfredzaamheid van de leerling.   

 

Ingangsdatum 

Bekostiging van de vervoerskosten wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Wordt bekostiging 

achteraf aangevraagd, dan geldt als ingangsdatum van de bekostiging de datum waarop het college 

van burgemeester en wethouders de aanvraag heeft ontvangen. 

 

Aanvraagprocedure  

U vraagt het leerlingenvervoer aan via het aanvraagformulier. Dit kunt u opvragen bij de gemeente via 

info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418.  

Bij bepaalde vragen op het formulier wordt gevraagd naar medische verklaringen. De verklaring waaruit blijkt 

waarom de leerling niet alleen kan reizen is noodzakelijk. Medische verklaringen dienen afkomstig te zijn van 

een onafhankelijk specialist. Een medische verklaring mag niet door de huisarts verstrekt worden. 

De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 weken. De beslissing op uw aanvraag ontvangt u schriftelijk. 

 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen over het leerlingenvervoer? Neem gerust contact op 

met de medewerker van het leerlingenvervoer via +14 0418 of info@maasdriel.nl. 

 

Deze tekst is een verkorte weergave uit de verordening. Er kunnen daarom geen rechten aan worden 

ontleend. De “Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Maasdriel” kunt u vinden op  www.maasdriel.nl  

http://www.maasdriel.nl/

