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Telefoon

+31(0)45 560 45 13

09.00 – 12.00 uur

Aanvraag leerlingenvervoer

1 De leerling

Naam en voorletters

Roepnaam leerling

Geboortedatum

Woon- of verblijfadres

Postcode en plaats

Burgerservicenummer (BSN)

2 Deze aanvraag gaat over

 Nieuwe aanvraag (vul formulier helemaal in)
 Wijziging tijdens het schooljaar 
 Wat houdt de wijziging in:
  beëindiging/verhuizing naar een andere gemeente  
  anders  geef op het formulier duidelijk de wijziging aan
 
 Ingangsdatum wijziging:

3 De school

Naam school

Locatie of Dependance

Adres

Postcode en plaats

> lees verder

Zaakdossiernr.:
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Welk soort onderwijs gaat de leerling volgen?
 Regulier Basisonderwijs (BO)
 Speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
 Speciaal onderwijs (SO)
 Voortgezet onderwijs
 Voortgezet speciaal onderwijs (VO/VSO)

Ingangsdatum 
Als bijlage bij deze aanvraag moet u de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) overleggen.

Heeft de leerling normale schooltijden?
 Ja
 Nee, de tijden zijn:

Maandag  van  tot

Dinsdag  van  tot

Woensdag  van  tot

Donderdag  van  tot

Vrijdag  van  tot

Weekend/vakantievervoer/anders:

3 Wat kan de leerling zelf?
Aankruisen wat van toepassing is.

Fietsen
Kan de leerling zelfstandig fietsen?
 Ja
 Nee, de leerling is jonger dan 11 jaar
 Nee, de leerling heeft een medische beperking 
 Let op: stuur de diagnose/medische gegevens van de leerling mee. 

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer reizen?
 Ja
 Ja, maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer duurt langer dan 1,5 uur
 Nee, de leerling is jonger dan 11 jaar
 Nee, de leerling heeft een medische beperking 
 Let op: stuur de diagnose/medische gegevens van de leerling mee. 

> lees verder
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4. Kan de leerling onder begeleiding (ouder/verzorger) met het openbaar 
vervoer reizen?
Aankruisen wat van toepassing is.

 Ja
 Ja, maar de reistijd van huis naar school duurt langer dan 1,5 uur
 Nee, licht uw antwoord toe

5 Welk vervoer vraagt u aan?
 Vervoer met de fiets
 Met het openbaar vervoer (zelfstandig)
 Met het openbaar vervoer (met begeleiding van ouder/verzorger)
 Eigen vervoer
 Aangepast vervoer (taxibusje: stuur hierbij een schriftelijke verklaring mee, waarin de handicap is 
   aangegeven of een medische verklaring/verslag als onderbouwing).

Wanneer heeft de leerling vervoer nodig?

Maandag   vervoer heen
  vervoer terug

Dinsdag   vervoer heen
  vervoer terug

Woensdag   vervoer heen
  vervoer terug

Donderdag   vervoer heen
  vervoer terug

Vrijdag   vervoer heen
  vervoer terug

6 Betrokken hulpverlenende instantie

Naam instantie

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

> lees verder
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Zijn er nog aanvullende opmerkingen die we bij de beoordeling van de aanvraag moeten meenemen?

7 Gegevens aanvrager en ondertekening

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

2e telefoonnummer als achtervang

Emailadres (in blokletters) 

Burgerservicenummer (BSN)

Bankrekeningnummer (IBAN)    

Ten name van

Relatie tot de leerling  ouder      verzorger      (gezins-)voogd      anders, nl.

Geeft u toestemming voor onderlinge uitwisseling van gegevens met Jens/
Jeugdhulp/GGD/arts/specialist en/of school?  ja  nee

Plaats     Datum

Handtekening

Ik heb het formulier helemaal en naar waarheid ingevuld.

Stuur de toelaatbaarheidsverklaring en andere belangrijke gegevens mee.
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Aanvraag leerlingenvervoer.


