Aanvraag voorziening
leerlingenvervoer
schooljaar 2021/2022

In de brochure leerlingenvervoer leest u of uw kind in aanmerking komt
voor een vervoersvoorziening. De regels en richtlijnen voor de dienstverlening zijn na te lezen in de brochure vervoer regels en richtlijnen.
De brochures staan op rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer

Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
Telefoon: (010) 498 42 57
E-mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl
U kunt uw vraag per e-mail of telefonisch stellen.
Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

1. Gegevens kind
Vul hier de naam van uw kind
in zoals vermeld staat in het
paspoort. In geval van co-ouderschap dienen beide ouders bij
hun gemeente een aanvraag in te
dienen.

Geboortedatum

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

Burgerservicenummer (8 of 9 cijfers)

2. Schoolgegevens
Naam

Dependance/Locatie

Adres

247 MO 03 21

Postcode (1234 AB)

Onderwijssoort

blad 1/10

Woonplaats

3. Schoolkeuze
Heeft u gekozen voor de school die het meest dichtbij uw huis is? Geef aan waarom u
niet voor een school van hetzelfde onderwijs dichterbij huis heeft gekozen. De afstand
tussen huis en school wordt berekend via Google maps.
Ja
Nee, geef hieronder aan waarom

Gewenste ingangsdatum
Ingang vervoersvoorziening

4. Reismogelijkheden van uw kind
Voor de ontwikkeling en toekomst
van uw kind is het belangrijk dat
uw kind zo zelfredzaam mogelijk
is als het gaat om reizen naar
school.

Soort vervoer aankruisen.
Fietsen
Kan uw kind zelfstandig fietsen naar school?
Ja (ga door naar vraag 7)
Nee, mijn kind is jonger dan 9 jaar en kan wel onder begeleiding van een volwassene fietsen
Nee, mijn kind is ouder dan 9 jaar en kan wel onder begeleiding van een volwassene fietsen
Nee, mijn kind kan niet naar school fietsen, ook niet onder begeleiding

Alleen invullen als u aangepast
vervoer aanvraagt

Openbaar vervoer
Bij toekenning van een vervoersvoorziening voor zelfstandig of onder begeleiding reizen
met openbaar vervoer ontvangt u een afhaalbewijs, waarmee u naar een servicepunt van
de RET gaat om het jaarabonnement(en) op de persoonlijke OV-chipkaart(en) te laten
zetten. Bij het bepalen van de reistijd wordt uitgegaan van de reistijd opgegeven door de
RET, 0900-9292 of www.9292ov.nl. Kies hieronder welke mogelijkheden voor uw kind van
toepassing is.
Kan uw kind met het openbaar vervoer naar school komen? (alle dagen in de week)
Ja (ga door naar vraag 7)
Ja, maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer duurt langer
dan 1,5 uur. (ga door naar eigen vervoer)
Nee, mijn kind is jonger dan 9 jaar
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Nee, mijn kind heeft een beperking en kan niet zelfstandig met het openbaar
vervoer reizen

Andere reden:

Begeleid openbaar vervoer
Kan uw kind met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reizen?
Nee
Ja, vul hieronder de naam in van de ouder/verzorger die uw kind gaat begeleiden in
het openbaar vervoer (ga daarna door naar vraag 7)
Voorletter(s)

Naam

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

Leren reizen met fiets of openbaar vervoer
Misschien is het voor uw kind nu niet mogelijk om naar school te reizen met fiets of
openbaar vervoer, maar zou u wel willen dat uw kind dat leert. De gemeente kan daarbij
helpen. Er is een gratis begeleidingstraject om uw kind te leren reizen met fiets of openbaar vervoer. Dat begint altijd met een gesprek over wat mogelijk is voor uw kind.
Wilt u daar meer over weten?
Ja
nee

Eigen vervoer
Kunt u uw kind zelf naar school brengen?
Ja (Wanneer u deze keuze maakt, betekent dit dat u kiest voor uitbetaling van de
aan u toegekende vervoersvoorziening)
Nee
Aangepast vervoer
Doet u een aanvraag vanwege een beperking van uw kind voor aangepast vervoer? Dan
is een vervoersadvies verplicht. Het formulier vervoersadvies kunt u, ingevuld door de
commissie voor begeleiding van de school van uw kind, meesturen met de aanvraag. Het
formulier staat op www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer. Voegt u geen advies bij dan
vragen wij dit op bij school.
U vraagt aangepast vervoer omdat:
Uw kind door de beperking niet op een andere manier kan reizen. (Bijlage 1
invullen)
Begeleiding niet mogelijk is door werk of opleiding van de alleenstaande ouder.
(Bijlage 2 invullen)
Begeleiding niet mogelijk is, omdat er een ander schoolgaand kind jonger dan 9
jaar thuis is. (Bijlage 3 invullen)
Er een andere reden is waardoor begeleiding niet mogelijk is. (Bijlage 4 invullen)
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Alleen van toepassing bij
aangepast vervoer

5. Buitenschoolse opvang (BSO) of een ander structureel opvangadres
Vervoer naar een buitenschoolse opvang (bso) valt niet onder het leerlingenvervoer, maar
de gemeente Rotterdam wil u helpen door in sommige gevallen toch vervoer te bieden
naar een bso of een ander structureel opvangadres. Vervoer naar een bso of ander structureel opvangadres is mogelijk als de rit naar de opvang maximaal twee kilometer afwijkt
van de route van school naar uw huis.
Gaat uw kind naar een bso of ander structureel opvangadres?
Ja (Vul de gegevens van de BSO of ander structureel opvangadres in)
Nee
Naam en adres BSO/ander opvangadres:

Telefoonnummer van de BSO/opvangadres

Dagdelen (aankruisen wat van toepassing is):
maandagochtend

maandagmiddag

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

woensdagochtend

woensdagmiddag

donderdagochtend

donderdagmiddag

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

alle dagdelen

Alleen invullen als u aangepast
vervoer aanvraagt

6. Uw kind gaat met een eigen huissleutel naar binnen
Als uw kind zelfstandig met een eigen huissleutel naar binnen gaat, gelden andere
afspraken met vervoerder Trevvel. Volgens de standaardafspraken, draagt Trevvel uw
kind over aan een volwassene. Is dat voor u niet (altijd) mogelijk, dan maken we hier een
officiële afspraak over. Gemeente Rotterdam en Trevvel zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid bij het afzetten van uw kind.
Gaat uw kind zelfstandig met een huissleutel naar binnen?
Ja, Trevvel wordt hiervan op de hoogte gebracht. Gemeente Rotterdam en Trevvel
zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid
Nee, mijn kind gaat niet zelfstandig met een huissleutel naar binnen

Op welke dagdelen gaat uw kind zelfstandig naar binnen met een huissleutel? (aankruisen wat van toepassing is)
maandagmiddag
dinsdagmiddag
woensdagmiddag
donderdagmiddag
vrijdagmiddag
alle middagen
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7. Inkomen in verband met toepassing minimabeleid en eigen bijdrage
Is uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op jaarbasis lager dan het wettelijk minimumloon
(€ 21.835,00) dan komt u mogelijk in aanmerking voor de minimaregeling. Voorwaarde is
wél dat de afstand tussen de woning en de school meer dan drie kilometer en minder dan
6 kilometer is en op een afstand van drie kilometer of minder van de woning geen school
is waar onderwijs wordt verzorgd waarop uw kind is aangewezen.
Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage als uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen op
jaarbasis hoger is dan € 27.450,00 en uw kind naar een sbo (speciaal basisonderwijs),
een vrije school of een basisschool met een bepaalde levensovertuiging gaat. Wij vragen
hieronder of u denkt in aanmerking te komen voor één van deze regelingen. Wanneer u
met “ja” antwoord dan moet u een specificatie van uw werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) bijvoegen zodat wij deze kunnen toetsen.
Denkt u in aanmerking te komen voor één van deze regelingen?
Ja, ik denk in aanmerking te komen en zal bewijs van het (gezamenlijk) belastbaar
inkomen bijvoegen
Nee, ik denk niet in aanmerking te komen
Ik wil mijn gegevens over (gezamenlijk) belastbaar inkomen niet delen en ik ben mij
ervan bewust dat ik mogelijk een eigen bijdrage moet betalen (dit is afhankelijk van
de schoolsoort)

8. Let op: dit vult u alleen in als u de keuze heeft gemaakt voor eigen
vervoer (fiets of motorvoertuig).
Geef hieronder aan op welke bankrekening de vergoeding moet worden uitbetaald en
stuur een kopie van de bankpas en een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Dat
moet een bankrekeningnummer zijn van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind.
Voor het overmaken op de bankrekening van uw kind, stuurt u een kopie van de bankpas
en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind met de aanvraag mee.
Uitbetalen op de bankrekening van:
Ouder
Uw kind
IBAN-rekeningnummer (voorbeeld: NL01 ABCD 1234 1234 12)

Ten name van
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9. Ondertekening
Wilt u bij correspondentie altijd
naam en adres van uw kind en de
naam van de school vermelden,
en vergeet niet de aanvraag te
ondertekenen.

NB voorzieningen worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.
Ouders/Verzorgers
* Achternaam

Voorletter(s)

Adres

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

* Telefoonnummer (10 cijfers)

Mobiel nummer (10 cijfers)

* E-mailadres

Hoe wilt u de beschikking ontvangen?
Per e-mail

Per post

Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld en verklaart zich te houden
aan de onder het kopje “Dit verwachten wij van u” genoemde regels voor ouders en kinderen. Deze regels zijn opgenomen in de brochure regels en richtlijnen.
Datum

Handtekening

NB: De gemeente neemt een niet volledig ingevuld of onjuist ingevulde aanvraag niet in
behandeling en stuurt deze terug. De gemeente vordert een op grond van onjuiste verstrekte gegevens (ten onrechte) toegekende vergoeding terug.
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Bijlage 1
Toelichting over de beperking van uw kind:

NB Voorzieningen worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.
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Bijlage 2
In te vullen door de werkgever
of de instantie waarbij de studie
wordt gevolgd.

Werkgeversverklaring/studieverklaring van de alleenstaande ouder/
verzorger
Ondergetekende (naam)

Functie

Naam organisatie

Adres organisatie

Verklaart dat de werknemer/student

In dienst van dit bedrijf is/een studie volgt/les krijgt volgens onderstaand rooster:
Maandag

van / tot / uur

Dinsdag

van / tot / uur

Woensdag

van / tot / uur

Donderdag van / tot / uur

Vrijdag

van / tot / uur

Plaats

Datum

Handtekening

De werkgeversverklaring/studieverklaring voor de begeleider vult u zo compleet mogelijk
in. Uit deze verklaring moet blijken op welke tijdstippen u uw kind niet kunt begeleiden.
NB Wanneer beide ouders werken, is dat geen reden om voor aangepast vervoer in
aanmerking te komen.
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Bijlage 3
Gezinssamenstelling
Verzorger 1

Verzorger 2

Kinderen (voornamen en geboortedatum vermelden)

Eventuele andere inwonende bewoners (naam en geboortedatum vermelden)

Met ‘gezin’ in het woord ‘gezinssamenstelling’ wordt iedereen bedoeld die volgens de
registers van Burgerzaken op het woonadres staat ingeschreven.
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Bijlage 4
Begeleiding leidt tot ernstige gezinsproblemen, doordat:

Versturen
Een scan/duidelijke foto van het ingevulde formulier met handtekening kunt u per email
versturen naar leerlingenvervoer@rotterdam.nl of per post verzenden naar:
Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
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