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Gemeente Lansingerland 
 

Vervoersverklaring leerlingenvervoer 

1. Over dit formulier 

Hoe vult u dit formulier in?  

De Commissie van Begeleiding (CvB) van de school, ambulant begeleider, directeur van 

de school of een leidinggevende binnen het samenwerkingsverband vult deze 

vervoersverklaring in. Dit ingevulde formulier voegt de ouder/verzorger toe als bijlage bij 

de digitale aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer.  

 

Terugsturen 

Dit formulier mailt u naar de ouders of verzorgers. Zorg ervoor dat u het formulier 

volledig invult. 

  

Hulp nodig bij het invullen? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? De consulent Leerlingenvervoer 

helpt u graag. Bel (010) 800 40 00. 

 

Goed om te weten 

 Wij bekijken per situatie welke toekenning passend is bij de leerling 

 Deze vervoersverklaring is geldig tot het einde van het schooljaar waarvoor het 

vervoer is aangevraagd 

 Op basis van deze verklaring bepalen wij de zelfredzaamheid van de leerling. 

Beschrijf daarom de aard van de beperking zo nauwkeurig mogelijk. 

 

2. Gegevens van de leerling 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geboortedatum  
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3. Welke van onderstaande reismogelijkheden naar school is het best 

passend voor deze leerling? 

Kan de leerling zelfstandig met de (brom)fiets naar school? 

 

 Ja   Nee 

Kan de leerling onder begeleiding met de (brom)fiets naar 

school? 

 Ja   Nee 

 

Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar 

school? 

 Ja   Nee 

 

Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer 

naar school? 

 Ja   Nee 

 

Kunnen de ouders/verzorgers de leerling zelf brengen en 

halen (eigen vervoer) 

 Ja   Nee 

 

Is vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke 

beperking aangepast vervoer met een taxi noodzakelijk? 

 Ja   Nee 

 

4. Toelichting 

Geef hieronder een uitgebreide toelichting op vraag 3. Bij onvoldoende onderbouwing 

gaan wij ervan uit dat de leerling zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar 

vervoer kan reizen. 
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5. Zelfstandig leren reizen 

Ik adviseer de ouders of verzorgers om de leerling deel te laten nemen aan het project 

MEE op Weg, waarbij de leerling met een OV-maatje/fietsmaatje oefent om zelfstandiger 

te reizen. 

 

 Ja, in dit schooljaar 

 

 Nee, omdat 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ondertekening 

Datum   : ___________________________________________ 

Naar waarheid ingevuld door: 

      Commissie van Begeleiding, ambulant begeleider of directeur van de school 

      het Samenwerkingsverband 

 

Handtekening : ____________________________________________________  

 

 


