
 

Vervoersverklaring voor de aanvraag leerlingenvervoer 
 

In te vullen door de school 

Het vervoersadvies is opgezet in lijn met de Verordening leerlingenvervoer 2014 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hierbij wordt strikt bepaald wat de 
goedkoopst adequate oplossing is (in vrijwel alle gevallen zelfstandig of met 

begeleiding fietsen of openbaar vervoer). 

 

Gegevens van de leerling 

Naam van de school  

Naam van de leerling  

Geboortedatum van de leerling  

Soort onderwijs voor de leerling O Sbo 

O So 

O Vso, verwacht uitstroomniveau: 

O Vervolgonderwijs 
O Dagbesteding 

O Arbeidsmarktgericht 

In welke groep of klas zit de leerling  

Datum leerling besproken  

 

1. Kan bovenstaande leerling met de fiets naar school? 

O Ja 

O Nee 

2. Kan bovenstaande leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar 

school? 
O Ja 

O Nee 

3. Kan bovenstaande leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer 

naar school? 
O Ja: licht bij punt vijf toe waarom begeleiding noodzakelijk is 

O Nee: ga naar vraag 4 



Groep 8 sbo en vso Cluster 3 en 4 

Bij leerlingen in groep 8 van het sbo en in het vso Cluster 3 en Cluster 4 gaan wij ervan 

uit gaan dat zij zelfstandig kunnen reizen. Heeft u voor een leerling uit deze groep 

vraag drie met ‘ja’ beantwoord? Geef dan een uitgebreide onderbouwing bij de 

toelichting. *  

De beleidsregel voorziet in een keuzemogelijkheid door de ouders voor vervoer met een 

taxibusje wanneer ‘openbaar vervoer met begeleiding’ is geïndiceerd. Ouders betalen 

hiervoor een bijdrage. 

4. Is fietsen, openbaar vervoer en openbaar vervoer met begeleiding niet mogelijk dan 

blijft aangepast vervoer over. Let op: het gaat hierbij om uitzonderlijke gevallen.  

Onderbouw bij ‘toelichting’ uitgebreid waarom openbaar vervoer met 

begeleiding niet kan. Bij onvoldoende onderbouwing gaan wij ervan uit dat de 

leerling met openbaar vervoer met begeleiding kan reizen.  

Praktische problemen, zoals ouders die beide werken, zijn geen reden voor aangepast 

vervoer.      

5. Toelichting   

 
 
 

 
 

 

Ondertekening door de begeleidingscommissie 

Datum  

Naam en functie  

Handtekening  

Stempel school  

                   


