Bijlage 1 Stroomschema’s
Ten allen tijde geldt de goedkoopste optie. Deze wordt elk jaar opnieuw berekend aan de
hand van de actuele situatie.
Legenda
L = leerling
B = begeleider
BO = basisonderwijs
SBO = speciale school voor

OV = openbaar vervoer
AV = aangepast vervoer
X = geen recht op een vervoersvoorziening
basisonderwijs

= Ja
= Nee

1.1 Stroomschema leerlingenvervoer op basis van handicap
Aanvraag:
1. Volledig?
2. Leerling woont in de gemeente?
3. Leerling wil naar dichtstbijzijnde
toegankelijke school?

X

Kan de leerling zelfstandig reizen?

X

Kan de leerling met begeleiding reizen?

Onderstaande van toepassing?
- Is de reistijd groter dan anderhalf uur
en halveert AV dat?
- Ontbreekt OV en is fietsen geen optie?
- Zorgt begeleiding voor ernstige
benadeling van het gezin?

Fiets: 2x 9 cent p/km L
4x 9 cent p/km B
OV:
OV-kosten L + B

Is de leerling jonger dan 9 jaar?

Fiets: 4x 9 cent p/km B
OV:
OV-kosten B

Willen de ouders met eigen vervoer de
leerling naar school brengen?

Vergoeding op basis van:
- OV-kosten
- 4x 19 cent p/km
Goedkoopste optie geldt

Willen de ouders de leerling laten
meerijden met iemand die al een
vervoersvoorziening heeft?

X
Aangepast vervoer

1.1 Stroomschema leerlingenvervoer op basis van reisafstand
Aanvraag:
4. Volledig?
5. Leerling woont in de gemeente?
6. Leerling wil naar dichtstbijzijnde
toegankelijke school?

X

Zit de leerling op het BO of SBO en is de
reisafstand groter dan 6 km?

X

Kan de leerling zelfstandig of met
begeleiding reizen?

Onderstaande van toepassing?
- Is de reistijd groter dan anderhalf uur
en halveert AV dat?
- Ontbreekt OV en is fietsen geen optie?
- Zorgt begeleiding voor ernstige
benadeling van het gezin?
OV-kosten L*

Kan de leerling zelfstandig reizen?

Willen de ouders met eigen vervoer de
leerling naar school brengen?

OV-kosten L +B*

Vergoeding op basis van:
- OV-kosten*
- 4x 15 cent p/km*
Goedkoopste optie geldt

Willen de ouders de leerling laten
meerijden met iemand die al een
vervoersvoorziening heeft?

X
Aangepast vervoer*

*Eigen bijdrage:
- Is het inkomen van ouders meer dan 24.750? Dan betalen zij een drempelbedrag.
- Zit de leerling op het BO en is de reisafstand meer dan 20 km? Dan betalen de
ouders een draagkrachtafhankelijke bijdrage.

