
 

 

 

 

 

Toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021-2022 

 

Algemeen 

Het compleet ingevulde aanvraagformulier dient u te sturen naar de gemeente Son en Breugel, afdeling Burgerzaken. 

 

U ontvangt zo spoedig mogelijk een beschikking. Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. U 

wordt hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. 

 

Indien nodig zal Argonaut u verzoeken het medische dossier en/ of rapportages van uw kind toe te sturen en /of u uitnodigen voor een 

gesprek om een goede beoordeling te kunnen maken van de situatie.  

 

Voor de toekenning van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling 

toegankelijke school. Een onafhankelijk medisch adviseur van Argonaut en/of casusregisseur vanuit het CMD (indien van toepassing) zal over 

de noodzaak voor toekenning van het soort vervoer adviseren. Dit kan zijn:    Taxivervoer via thuis 

 Taxivervoer via de centrale opstapplaats aan de Vlielandlaan 

 Een OV-vergoeding voor het kind met of zonder begeleiding 

 Een fietsvergoeding voor het kind met of zonder begeleiding. 

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor schooljaar 2021-2022  dient vóór 15 mei 2021 in het bezit te zijn van de gemeente Son en 

Breugel met indien van toepassing een inkomensverklaring. De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de Verordening 

Leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel 2014. Indien u het volledig ingevulde aanvraagformulier inlevert voor 15 mei 2021 krijgt u voor 

het begin van het nieuwe schooljaar bericht. Als u dit niet voor 15 mei 2021 inlevert krijgt u binnen 12 weken bericht. Vergoeding van het 

leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De vergoeding wordt verstrekt vanaf de datum zoals vermeld in de 

beschikking. 

 

Meer informatie over het leerlingenvervoer vindt u op onze website www.sonenbreugel.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente via 

telefoonnummer 0499-491491 en vragen naar Gea Spape en Hülya Dagli. 

 

Als u hier geen medewerking aan verleent, vervalt de aanspraak op het bekostiging via het leerlingenvervoer. 

 

Informatie over de school, u moet  de schoolsoort aankruisen. 

Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, 

kunt u dit aangeven door een zelfgeschreven verklaring met de rede bij de aanvraag te voegen. Onder richting wordt verstaan: de 

godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van de school. Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessorionderwijs, is 

geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer worden slechts 

vergoed indien de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft, met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor 

vergoeding in aanmerking. 

 

Fietsen: Indien u hebt aangegeven dat de leerling niet zelfstandig kan fietsen naar de speciale school voor basisonderwijs / speciaal onderwijs 

/  basisonderwijs zal de medisch adviseur van Argonaut ingeschakeld worden of het is ook mogelijk dat wij een reeds betrokken 

casusregisseur vanuit het CMD raadplegen. Argonaut en/of de casusregisseur zal (medisch) advies geven over hoe de leerling naar school kan 

reizen. Dit advies is van belang voor de beoordeling van de aanvraag. Naar aanleiding van de ontvangen gegevens zoals het (medisch) 

dossier, rapportages, leeftijd van de leerling, de afstand naar school, etc. bepaalt Argonaut  of het nodig is de ouder en de leerling op te 

roepen voor een gesprek. Een gesprek wordt nodig geacht als de gegevens voor de medisch adviseur nog niet voldoende inzicht geven of als 

er twijfels zijn over het bepalen van de meest adequate soort vervoer. 

 

Openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto. 

Indien u hebt aangegeven dat de leerling niet zelfstandig kan reizen naar het voortgezet onderwijs / voorgezet speciaal onderwijs i.v.m. 

structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke of psychische beperking zal de medisch adviseur van Argonaut ingeschakeld worden of 

het is ook mogelijk dat wij een reeds betrokken casusregisseur vanuit het CMD raadplegen. Argonaut en/of de casusregisseur zal (medisch) 

advies geven over hoe de leerling naar school kan reizen. Dit advies is van belang voor de beoordeling van de aanvraag. Naar aanleiding van 

de ontvangen gegevens zoals het (medisch) dossier, rapportages, leeftijd van de leerling, de afstand naar school, etc. bepaalt Argonaut  of het 

nodig is de ouder en de leerling op te roepen voor een gesprek. Een gesprek wordt nodig geacht als de gegevens voor de medisch adviseur 

nog niet voldoende inzicht geven of als er twijfels zijn over het bepalen van de meest adequate soort vervoer. 

 

Eigen bijdrage: Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt en het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders 

bedroeg in het peiljaar 2019  meer dan € 27.810 dan wordt bij de ouders een eigen bijdrage in rekening gebracht. Het betreft o.a. de volgende 

scholen: Petraschool, Jan Nieuwenhuizen, Reis van Brandaan, Vijfkamp, Immanuël Best, Vrije School, de Wereldwijzer. Dit bedrag kan in vijf 

gelijke termijnen worden betaald. 

 

Ondertekening Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient de aanvrager het formulier  te ondertekenen. Daarbij tekent u voor het 

feit dat het formulier naar waarheid is ingevuld en u akkoord gaat met wat  op het aanvraagformulier beschreven is.  Als de leerling 16 jaar of 

ouder is moet de leerling toestemming geven via het toestemmingsformulier om informatie die hem/ haar betreft te delen. 
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