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Aanvraag leerlingenvervoer 
 

Het betreft leerlingenvervoer naar (speciale) scholen voor basisonderwijs / scholen voor speciaal 
onderwijs (basis- en voortgezet) en voortgezet onderwijs. 
 

 U dient alle vragen te beantwoorden.  

 Alleen wanneer verwezen wordt naar een volgende vraag mag u tussenliggende vragen 
overslaan.  

 Bij vragen duidelijk invullen en/of aangeven wat van toepassing is.  

 Het formulier wordt niet in behandeling genomen als de aanvraag niet volledig is ingevuld en 
niet is ondertekend. 

 Aanvragen voor voorziening leerlingenvervoer worden nooit met terugwerkende kracht 
toegekend.  

 U kunt de verordening voor het leerlingenvervoer terugvinden via de site: www.beesel.nl 

 Voorziening leerlingenvervoer geldt alleen voor structureel vervoer tussen woning, school en 
stage. 

 BIJ TWIJFEL: bel met telefoonnummer: 077-4749292 of stuur een e-mail naar 
samenlevingsloket@beesel.nl.  

 

Uw gegevens  

Burgerservicenummer  ...................................................................................................................................................................  

Voornaam  ...................................................................................................................................................................  

Tussenvoegsel en achternaam  ...................................................................................................................................................................  

Straatnaam en huisnummer  ...................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ...................................................................................................................................................................  

E-mailadres  ...................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer  ...................................................................................................................................................................  

 

Relatie aanvrager tot leerling  

 

 

Let op: voeg een kopie van het bewijs 

van bevoegd gezag toe. 

 Vader 

 Moeder 

 Pleegouder 

 Anders, namelijk  ................................................................................................................................   

  ...........................................................................................................................................................  

 

Gegevens leerling 

 

Burgerservicenummer  ...................................................................................................................................................................  

Voornaam  ...................................................................................................................................................................  

Tussenvoegsel en achternaam  ...................................................................................................................................................................  

Geboortedatum  ...................................................................................................................................................................  

Geslacht  Man  Vrouw 

http://www.beesel.nl/
mailto:samenlevingsloket@beesel.nl
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Verblijfsadres leerling 

Straatnaam en huisnummer  ...................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ...................................................................................................................................................................  

E-mailadres  ...................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer  ...................................................................................................................................................................  

 
Voor welk schooljaar is leerlingenvervoer gewenst? 
 
 .................................................................................................................................................................... 

 
Gegevens school 

De leerling gaat naar het  Basisonderwijs  Voortgezet onderwijs 

  

Naam van de school 

Let op: een school kan meerdere 
vestigingen hebben. Vermeld het adres 
van de vestiging waar uw kind naar 
school gaat. 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Straatnaam en huisnummer  ...................................................................................................................................................................  

Naam vestiging  ...................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  ...................................................................................................................................................................  

 
Gaat de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school?  

 Ja  Nee 

 
Indien nee, verklaar waarom u bewust kiest voor een school die verder van uw woning vandaan ligt 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan en zelfstandig kunnen reizen hebben 

geen recht op vergoeding. Alleen als er sprake is van een structurele lichamelijke, verstandelijke of 

zintuigelijke handicap en als de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, 

kan er aanspraak gemaakt worden op (een vergoeding voor) leerlingenvervoer. In dat geval dient u 

medische verklaringen mee te sturen. 

 

Op welke dagen is leerlingenvervoer gewenst? S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

Thuis – school School - thuis 

 Maandag  Maandag 

 Dinsdag  Dinsdag 

 Woensdag  Woensdag 

 Donderdag  Donderdag 

 Vrijdag  Vrijdag 
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Vergoeding 
Kan de leerling zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of brommer naar school? 

 Ja, zelfstandig 

 Ja, onder begeleiding 

 Nee 

Indien nee, geef een toelichting waarom de leerling niet per fiets of brommer naar school kan  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 
Kan de leerling zelfstandig of onder begeleiding met openbaar vervoer naar school? 

 Ja, zelfstandig 

 Ja, onder begeleiding 

 Nee 

Indien nee, geef een toelichting waarom de leerling niet met het openbaar vervoer naar school kan  

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 
Zit de leerling in een rolstoel? 

 Ja  Nee 

 
Indien ja, welk type rolstoel? 

 Elektrisch 

 Handmatig 

 Niet inklapbaar 

 
Gebruikt de leerling andere hulpmiddelen die van invloed zijn op de wijze van vervoer?  

 Ja  Nee 

 
Indien ja, welke hulpmiddelen? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Kunt u de leerling zelf naar school brengen en ophalen? 

 Ja  Nee 

 

Indien ja, hoe vervoert u de leerling? 

 Eigen auto 

 Fiets 

 Bromfiets/scooter 

 

Indien ja, bent u bereid ook andere leerlingen te vervoeren naar dezelfde school? 

 Ja  Nee 
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Indien nee, waarom kunt u de leerling niet zelf brengen en ophalen?  

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Bankgegevens 

Als u leerlingenvervoer aanvraagt voor reizen naar school per fiets/brommer, openbaar vervoer of de 

eigen auto hebben we uw bankgegevens nodig om de vergoeding over te kunnen maken. 

 
IBAN  ...................................................................................................................................................................  

Ten name van  ...................................................................................................................................................................  

Plaatsnaam  ...................................................................................................................................................................  

 

Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen over deze aanvraag? U kunt eventueel ook een bijlage 

bijvoegen. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

De volgende bijlagen zijn nodig bij deze aanvraag leerlingenvervoer: 

 Advies van de school. Dit moet u zelf aanvragen bij de school 

 Bij een eerste aanmelding of wijziging: toelaatbaarheidsverklaring en/of advies commissie van 

onderzoek 

 

Ondertekening 

Met het ondertekenen verklaart u dat u de aanvraag naar waarheid heeft ingevuld en gaat u akkoord 

met het delen van deze aanvraaggegevens met derden. Dit is nodig voor het beoordelen, beschikken 

en uitvoeren van de voorziening leerlingenvervoer, graag verwijzen wij naar 

https://www.beesel.nl/privacyverklaring.  

 

Datum en plaats  ................................................................................................................  

  

  

Handtekening  ................................................................................................................  

 
Let op! Als u wilt dat uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar tijdig wordt afgehandeld, dan moet u uw 

volledig ingevulde en ondertekende aanvraag vóór 1 juni indienen. Op of na 1 juni ingediende 

aanvragen, zullen binnen acht weken na ontvangst worden afgehandeld.  

 
Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen naar: 

Gemeente Beesel 
t.a.v. leerlingenvervoer 
Postbus 4750 
5953 ZK  REUVER 
Of mail het naar: samenlevingsloket@beesel.nl  

https://www.beesel.nl/privacyverklaring
mailto:samenlevingsloket@beesel.nl

