Zaakdossiernr.:

Aanvraag voorziening
Leerlingenvervoer
Schooljaar
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Afdeling Welzijn
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl
Pagina

We verzoeken u om het formulier in te vullen in blokletters. Indien er een hokje
staat () verzoeken we u om aan te kruisen wat van toepassing is.

1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)
(Meisjes-)naam en voorletters
(Mobiel) Telefoonnummer (verplicht)		

2e tel.nr.

1/6
Emailadres* (in blokletters)
versienummer formulier

26.04.2016

IBAN				t.n.v.
* gaat u ermee akkoord dat het emailadres bij de toekenning van aangepast
vervoer wordt doorgegeven aan het vervoersbedrijf?
 ja
 nee
Relatie tot de leerling

 ouder

 verzorger

 (gezins-)voogd

2 Gegevens leerling
BSN
Naam en voorletters
Voornaam					

 jongen

 meisje

Geboortedatum
Woon-/verblijfadres leerling
Postcode en plaats

> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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3 Vul de gegevens in van het gebouw van de school waar de leerling
onderwijs volgt/gaat volgen
Naam school
Vestigingsadres
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
Schooltijden/-dagen

Welk soort onderwijs gaat de leerling volgen?
 Regulier Basisonderwijs (BAO)
 Speciale school voor basisonderwijs (SBO) of Speciaal onderwijs (SO)
(evt. weekeinde- en vakantievervoer)
 Voortgezet onderwijs/Voortgezet speciaal onderwijs (VO/VSO)
Reist u dagelijks of in het weekend/vakantie?
 Dagelijks			
 Weekend/vakantie
Hulpmiddelen
 Rolstoel
Gewenste ingangsdatum/datum eerste schooldag:

4 Soort vervoer
Meerdere keuzes zijn mogelijk
De leerling is in staat om zelfstandig met de fiets naar school te gaan, ga verder naar 7
De leerling is in staat om zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te gaan, ga verder naar 7
De leerling is in staat om onder begeleiding met de fiets naar school te gaan, ga verder naar 6
De leerling is in staat om onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te gaan, ga
verder naar 6
 De leerling kan niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding met de fiets of het openbaar
vervoer naar school gaan en is uitsluitend in staat om met een taxibus naar school te gaan i.v.m.
de volgende beperking(en):





(medische verklaring van de leerling laten invullen of medische rapportage toesturen, waar de
beperking van de leerling in beschreven staat, zie onder punt 5)
> lees verder
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5 Medische verklaring van de leerling

3/6

(in te vullen door een medisch specialist, niet door een huisarts)
Mocht het u niet lukken om een medische verklaring te verkrijgen van een specialist, dan
kunt u een medische rapportage toesturen, zoals een onderzoeksrapport.
We leggen deze rapportage voor aan het sociaal medisch adviesteam, dat ons adviseert
over de mogelijkheden van de leerling.
Naam specialist:
Verklaart dat:
 onderstaande
 onderstaande
reizen
 onderstaande
reizen
 onderstaande
te reizen

leerling niet in staat is om zelfstandig met de (brom-)fiets naar school te reizen
leerling niet in staat is om zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te
leerling niet in staat is om onder begeleiding met de (brom-)fiets naar school te
leerling niet in staat is om onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school

Naam en voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Vanwege de volgende lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap:

ondervindt de leerling de volgende beperking bij het reizen naar school met openbaar vervoer:

Handtekening specialist:
Deze verklaring wordt afgegeven voor de volgende periode:

> lees verder
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6 Begeleiding
Bent u, uw partner of iemand anders in uw familie- of kennissenkring in de gelegenheid om
de leerling van huis naar school en terug te begeleiden?
 Ja
 Nee (tenminste één keuze invullen, zowel door de aanvrager als ook voor diens partner, er zijn
meerdere keuzes mogelijk)
 mijn werktijden of studietijden laten dit niet toe (werkgeversverklaring/studieverklaring laten
			 invullen door werkgever/docent, zie bijlage)
 mijn gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring laten invullen door specialist, zie bijlage)
én
 de werktijden of studietijden van mijn partner laten dit niet toe (werkgeversverklaring
			 studieverklaring laten invullen door werkgever/docent, zie bijlage)
 de gezondheid van mijn partner laat dit niet toe (medische verklaring laten invullen door
			 specialist, zie bijlage)
 onze gezinssituatie laat dit niet toe, omdat

Vraagt u ook vergoeding aan voor begeleiding bij het fietsen of het OV?
 Ja (tenminste één keuze invullen, meerdere keuzes zijn mogelijk)
 de leerling heeft begeleiding nodig vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of
zintuiglijke handicap (medische verklaring van de leerling laten invullen bij punt 5)
 de leerling is jonger dan 11 jaar
 de leerling moet een of meerdere malen overstappen met het openbaar vervoer
 de route van het uitgangspunt van de bus naar de school kent gevaarlijke punten
 Nee
Wilt u de leerling zelf brengen met de auto?
 Ja
 bovendien kan de brenger nog
leerlingen uit andere gezinnen meenemen
		Wat is de naam/zijn de namen van de andere leerling(en)?

Heeft u nog aanvullende opmerkingen?

7 Ondertekening aanvrager
Plaats					

Datum

Handtekening

> lees verder
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8 Bijlage
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Werkgeversverklaring/studieverklaring ouder/verzorger 1
(in te vullen door de werkgever/docent)
Naam bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Naam leidinggevende/docent
Adres bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Postcode en woonplaats bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Leidinggevende/docent verklaart dat de ouder/verzorger niet in staat is om de leerling met de (brom-)
fiets, openbaar vervoer, auto of ander voertuig te begeleiden naar school, omdat de werktijden/
studietijden van de ouder/verzorger dit niet toelaten en deze kunnen ook niet worden aangepast.
Handtekening leidinggevende/docent:
Let op: ouders/verzorgers zijn beide verantwoordelijk voor het vervoer van het kind naar school,
vandaar dat er van beide ouders/verzorgers verklaringen nodig zijn.

Werkgeversverklaring/studieverklaring ouder/verzorger 2
(in te vullen door de werkgever/docent)
Naam bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Naam leidinggevende/docent
Adres bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Postcode en woonplaats bedrijf/werkgever/opleidingsinstituut
Leidinggevende/docent verklaart dat de ouder/verzorger niet in staat is om de leerling met de
(brom-)fiets, openbaar vervoer, auto of ander voertuig te begeleiden naar school, omdat de
werktijden/studietijden van de ouder/verzorger dit niet toelaten en deze kunnen ook niet worden
aangepast.
Handtekening leidinggevende/docent:
Let op: ouders/verzorgers zijn beide verantwoordelijk voor het vervoer van het kind naar school,
vandaar dat er van beide ouders/verzorgers verklaringen nodig zijn.

> lees verder
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Medische verklaring van de ouder/verzorger 1
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(in te vullen door de medisch specialist)
Naam specialist:
Verklaart dat onderstaande ouder/verzorger vanwege gezondheidsredenen niet in staat is om de
leerling met de (brom-)fiets of in het openbaar vervoer te begeleiden naar school en ondervindt
daarbij de volgende beperking.

Naam en voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Handtekening specialist:

Medische verklaring van de ouder/verzorger 2
(in te vullen door de medisch specialist)
Naam specialist:
Verklaart dat onderstaande ouder/verzorger vanwege gezondheidsredenen niet in staat is om de
leerling met de (brom-)fiets of in het openbaar vervoer te begeleiden naar school en ondervindt
daarbij de volgende beperking.

Naam en voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Handtekening specialist:
Let op: ouders/verzorgers zijn beide verantwoordelijk voor het vervoer van het kind naar school,
vandaar dat er van beide ouders/verzorgers verklaringen nodig zijn.

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 voorziening leerlingenvervoer.
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