Schooljaar 2021 - 2022

Leerlingenvervoer in Almere
Vóór 1 juni aanvragen,
ieder schooljaar weer!

Belangrijk voor u om te weten!
•
•

•

•

•

•

Vóór ieder nieuw schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen bij de
gemeente Almere.
Vraagt u leerlingenvervoer aan vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar? Zorg dan dat het aanvraagformulier uiterlijk op 1 juni binnen is bij de
gemeente. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd
worden.
Vraagt u leerlingenvervoer aan na 1 juni of als het schooljaar al is begonnen?
Dan ontvangt u de beslissing van de gemeente binnen acht weken na uw aanvraag (met een uitloop van maximaal vier weken).
Als ouder of verzorger blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek
van uw kind. Dat geldt ook als u leerlingenvervoer heeft aangevraagd en u
wacht op een beslissing van de gemeente of bij toekenning van leerlingen
vervoer. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind of
kinderen elke dag op tijd op school zijn. Ook als u kinderen op meerdere
scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.
Werkzaamheden van de ouders, de aanwezigheid van andere kinderen, de
reistijd naar school voor de begeleider of geen voldoende financiële middelen
zijn geen reden voor de gemeente om leerlingenvervoer toe te kennen.
Verandert er iets in de situatie van uw kind of uw gegevens? Geef dit dan zo
snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor de wijziging, door via een e-mail
aan leerlingzaken@almere.nl of met een brief aan de gemeente Almere ter
attentie van “Leerlingenvervoer”. U dient de volgende gegevens te vermelden:
naam leerling, geboortedatum, wijziging en ingangsdatum van de wijziging.

• V
 raag ook vóór 1 juni
leerlingenvervoer aan als
de school waar uw kind
naartoe gaat nog niet
definitief bekend is. U bent
dan verzekerd van het tijdig
ontvangen van leerlingen
vervoer. Bij toekenning van
leerlingenvervoer kunt u
eenvoudig een eventuele
wijziging doorgeven via
leerlingzaken@almere.nl.

2

Leerlingenvervoer in Almere
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf
voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen
probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school en als ze wat
ouder zijn, gaan ze zelf met de fiets of de bus. Voor sommige kinderen is naar
school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of ver moeten
reizen van huis naar school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de
regeling leerlingenvervoer van de gemeente.
Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de
begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te
zorgen dat uw kind of kinderen elke dag op tijd op school zijn. Ook als u kinderen
op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.
Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer? Dan
moet u elk jaar vóór 1 juni een aanvraag indienen bij de gemeente Almere. Het is
belangrijk om eerst goed te weten hoe de regeling werkt. Voor wie is de regeling
bedoeld? En hoe kunt u een aanvraag indienen? In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over leerlingenvervoer in Almere. Lees de folder óók als uw kind al
gebruik maakt van leerlingenvervoer.
Het is ook mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als de school waar uw kind
naartoe gaat nog niet definitief bekend is. Na toekenning van leerlingenvervoer kunt
u eenvoudig een eventuele schoolwijziging doorgeven. Als u vóór 1 juni de aanvraag
indient, dan bent u verzekerd van het tijdig ontvangen van leerlingenvervoer voor
het nieuwe schooljaar.

Voor wie?
Niet alle leerlingen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De
regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde
schoolsoorten bezoeken en daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van
passend onderwijs of een indicatie voor cluster 1 of 2 hebben gekregen:
• leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
• leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
• leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
• gehandicapte leerlingen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs;
• leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken met een bijzondere richting
(op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen.
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Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer moet uw kind aan
een aantal voorwaarden voldoen.

Voortgezet onderwijs
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer,
behalve als zij door een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische
handicap niet zelfstandig kunnen reizen.

Afstand tot de school
Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar
de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. De gemeente houdt daarbij
rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting.
Stel: uw kind is geïndiceerd voor een SBO school. U kiest voor de Klimop in Almere
Buiten, maar u woont in Almere Stad. Dan is de Klimop in Stad dichterbij. U komt
dan niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, tenzij u kiest voor de Klimop in
Almere Stad. Als de afstand tussen uw huis en de school 6,0 km of meer is en uw
kind is niet gehandicapt, dan komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding van
het leerlingenvervoer.

Proberen zelfstandige(r) te reizen
Het is mogelijk om een zelfstandige vorm van leerlingenvervoer te proberen.
Daarvoor is onder andere het fietsproject in het leven geroepen, maar ook
openbaar vervoer onder begeleiding kan uitgeprobeerd worden. Samen met de
leerling en ouder wordt een persoonlijk reisplan gemaakt waarin is opgenomen
welke ondersteuning nodig is om de leerling zelfredzaam te maken in het verkeer.
Uitgaan van iemands mogelijkheden (eigen kracht) en inclusie staan centraal.
(vraag is wel wie maakt dit persoonlijke reisplan en hoe?)

Begeleiding door ouders/verzorgers is eigen verantwoordelijkheid
De begeleiding van uw kind naar school is te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat werkzaamheden van ouders, de aanwezigheid van andere
kinderen in het gezin, medische beperkingen ouder, de reistijd naar school voor de
begeleider(s) of een tekort aan financiële middelen, geen redenen voor de gemeente
zijn om aangepast vervoer toe te kennen.
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Het vervoer
De vergoeding van het leerlingenvervoer kan een vergoeding zijn in geld. Bij de
aanvraag moet u daarom een leesbare kopie van een bankafschrift meesturen. Een
andere mogelijkheid is dat de gemeente het vervoer voor uw kind organiseert.

Vervoer met de fiets/duofiets
De gemeente kijkt eerst of uw kind in het basisonderwijs zelfstandig of
eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Uw kind
kan dan in aanmerking komen voor een fietsvergoeding of het gebruik van
een tandem of duofiets. Als er begeleiding nodig is, dan dient u zelf voor deze begeleiding te zorgen. Als de gemeente vindt dat begeleiding noodzakelijk is, dan wordt zowel een fietsvergoeding uitbetaald voor het kind als voor de begeleider. De vergoeding
is een tegemoetkoming in de kosten en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen.

Openbaar vervoer
Kan uw kind niet met de fiets naar school, dan kijkt de gemeente of uw
kind met het openbaar vervoer kan reizen. Als uw kind voldoet aan de
voorwaarden voor leerlingenvervoer, dan kan hij of zij een vergoeding
voor het openbaar vervoer krijgen. Als er begeleiding nodig is, dan
dient u zelf voor deze begeleiding te zorgen. Ook hier geldt dat als de gemeente
vindt dat begeleiding noodzakelijk is, er een tegemoetkoming plaatsvindt voor de
kosten van de reis met het openbaar vervoer van de begeleider.

Aangepast en eigen vervoer
In een aantal gevallen kunnen kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer
naar school. Bijvoorbeeld omdat een kind in een rolstoel zit. Dan regelt de
gemeente aangepast vervoer. Uw kind wordt dan met een taxi, een busje of een
touringcar naar school gebracht. U zorgt ervoor dat uw kind op tijd klaarstaat als
hij of zij wordt opgehaald en dat er iemand bij de opstapplaats of thuis aanwezig is
als uw kind wordt teruggebracht. Op het aanvraagformulier voor leerlingenvervoer
kunt u ook invullen dat u - in plaats van aangepast vervoer - uw kind zelf met de
auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, dan wordt in
maandelijkse termijnen een vergoeding uitbetaald. De hoogte van deze vergoeding
hangt af van de afstand van uw huis naar de school.

Groepsvervoer
Leerlingenvervoer per taxi is een vorm van groepsvervoer. Dat betekent dat er
gereden wordt in een route met meerdere leerlingen. Indien er leerlingen bijkomen
of afgaan in een route, heeft dit invloed op de ophaaltijden. Om die reden kunnen
ophaaltijden wisselen.
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Eigen bijdrage
Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingen
vervoer? Dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat is afhankelijk van uw inkomen en eventueel het inkomen van uw partner. Bij uitbetaling
van de vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt uw eventuele eigen bijdrage
daar eerst vanaf getrokken. Als de gemeente het leerlingenvervoer organiseert,
dan krijgt u een rekening thuisgestuurd met het eigen bijdrage bedrag dat u aan
de gemeente moet betalen. Bij de aanvraag moet u daarom ook uw inkomens
gegevens en een leesbare kopie van uw bankafschrift of geldige bankpas mee
sturen. Bij niet tijdig betalen van de eigen bijdrage wordt het vervoer gestopt.

Buitenschoolse opvang
De gemeente Almere heeft geen verplichtingen om leerlingen te vervoeren naar
na- of buitenschoolse opvang binnen Almere. Met een eigen bijdrage van € 50,- per
maand zal de gemeente zo nodig vervoer naar deze opvang toekennen.

Aanvragen
Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het belangrijk dat u alle voorwaarden en
mogelijkheden goed begrijpt. Meer informatie hierover vindt u op www.almere.nl/
leerlingenvervoer. Daar staan alle voorwaarden en kunt u het antwoord vinden op
vragen die veel ouders hebben. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de
gemeente Almere via leerlingzaken@almere.nl of telefonisch via 14 036. Denkt u
dat uw kind in het schooljaar 2021-2022 recht heeft op een vergoeding van het leerlingenvervoer? Dien dan vóór 1 juni 2021 het aanvraagformulier in. U bent er dan
zeker van dat u de vergoeding op tijd uitbetaald krijgt en dat uw kind vanaf de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar van aangepast vervoer gebruik kan maken.
Als u te laat bent met het aanvragen van leerlingenvervoer, dan loopt u het risico
dat u zelf maatregelen moet nemen om uw kind op school te krijgen totdat uw
aanvraag verwerkt is.
De gemeente Almere beoordeelt uw aanvraag. Als u de aanvraag vóór 1 juni
indient, dan krijgt u vóór 1 augustus een brief waarin staat of u een vergoeding voor
leerlingenvervoer krijgt. In deze brief (de beschikking) staat ook hoe u eventueel
bezwaar kunt maken tegen de beslissing.
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Ophaaltijden
Leerlingen worden opgehaald op de door de school vastgestelde schooltijden
volgens het schoolplan. Indien de school afwijkt van deze schooltijden dient de
school dit te communiceren met de ouders/verzorgers. U bent als ouder/verzorger
zelf verantwoordelijk voor het brengen of ophalen van uw kind wanneer de school
wijzigingen in schooltijden aanbrengt die niet in het schoolplan beschreven staan.
Ziek/beter meldingen gaan wel via de vervoerder. Alle andere wijzigingen lopen via
de gemeente.

Meldingen en klachten
Voor urgente meldingen over het vervoer van uw kind - zoals wanneer uw kind niet
hoeft te worden opgehaald, als de bus te laat is, of wanneer uw kind beter is en
weer opgehaald moet worden - neemt u contact op met de vervoerder van uw kind.
Structurele wijzigingen, zoals een verhuizing, telefoonnummers, e-mailadressen
of schoolwijzigingen, in het vervoer van uw kind dient u altijd 14 dagen voordat
de wijziging in zal gaan schriftelijk door te geven aan de gemeente Almere. Dat
kan door een e-mail naar leerlingzaken@almere.nl of een brief
naar de gemeente Almere ter attentie van “Leerlingenvervoer” te
sturen. U dient de volgende gegevens te vermelden: naam leerling,
geboortedatum, kenmerk van de beschikkingsbrief, wijziging en
ingangsdatum van de wijziging. Indien uw kind géén gebruik meer zal
maken van het leerlingenvervoer dient u dit ook door te geven met
een e-mail of een brief naar de gemeente Almere.

Meer informatie of vragen?
Op de website almere.nl/leerlingenvervoer vindt u algemene informatie,
antwoorden op veelgestelde vragen, informatie over klachtenafhandeling en het
aanvraagformulier. U kunt voor informatie en vragen ook contact opnemen met de
gemeente Almere via leerlingzaken@almere.nl of telefonisch via 14 036.
De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Almere staat op www.overheid.nl,
onder lokale wet- en regelgeving.
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Colofon
Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
14 036
leerlingzaken@almere.nl
almere.nl/leerlingenvervoer
Tekst en vormgeving
Communicatie/Vormgeving
Druk
Repro Almere
Aan de inhoud van deze folder kunnen
geen rechten worden ontleend.
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