
Leerlingenvervoer  
aanvragen en verlengen 

 

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer? Hier vindt u informatie over 
de voorwaarden, de soorten leerlingenvervoer en de aanvraag. 
 

➢ Voor wie  
 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind 
iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van 
de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.  

 
Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of zijn 
aangewezen op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Arnhem 
wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor een vorm van leerlingenvervoer.  
 
Om in aanmerking te komen moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen.  

 
Voor wie is het leerlingenvervoer bedoelt?  

Leerlingenvervoer is bedoelt voor:  
o leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) 
o leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)  
o leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
o Basis Onderwijs met godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag  
o leerlingen met een structurele beperking in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs  

 
De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer en de 
bijbehorende beleidsregels.  In het stroomschema kunt u zelf een inschatting maken of u mogelijk 
in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer.  

 

➢ Voorwaarden 
 
Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.  

 
1. Beperking 

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, 
verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke beperking die minstens 6 maanden aanhoudt. 
Uitzondering hierop zijn de scholen gebaseerd op godsdienstige of levensbeschouwelijke 
grondslag (zie punt 2). 
 

2. Dichtstbijzijnde toegankelijke school  
Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Als uw kind 
naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een besluitbrief van de commissie van onderzoek (CvO) 
gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen 
voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Arnhem/CVDR640858.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/640862/CVDR640862_1.html
https://www.wijkteamsarnhem.nl/wp-content/uploads/2021/02/stroomschema.jpg


Let op!: een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) of speciaal basisonderwijs (SBO) geeft niet automatisch recht op 
leerlingenvervoer.  

 
Het kan zijn dat u kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort 
onderwijs dichterbij beschikbaar is. Dat staat u uiteraard vrij maar daarmee vervalt wel het recht 
op leerlingenvervoer. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van de school. Het kan zijn dat het 
samenwerkingsverband een school die verder weggelegen is aanmerkt als dichtstbijzijnde 
toegankelijke school. In dat geval moet u een verklaring hierover van het samenwerkingsverband 
toevoegen bij uw aanvraag.  

 
Schoolkeuze gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders/verzorgers wordt 
door de gemeente gerespecteerd mits deze school kan worden aangemerkt als zijnde de 
dichtstbijzijnde toegankelijke optie voor soort of stroming.  
 

3. Afstand  
In Arnhem geldt voor alle schoolsoorten hetzelfde afstandscriterium. U kunt in aanmerking 
komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school méér is dan zes kilometer.  
 
Het Wijkteam Arnhem hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: de routeplanner 
van ANWB, met als voertuig de fiets, via de kortste route.  
 
De afstandsbepaling van huis naar school is alleen om te beoordelen of wordt voldaan aan het 
afstandscriterium. Of de leerling daadwerkelijk in staat is om gebruik te maken van de fiets is 
daarvoor niet relevant.  
 

4. Leeftijd  
Van kinderen van 9 jaar of ouder wordt in principe verwacht dat zij zelfstandig kunnen fietsen. Dit 
wordt gezien als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per leerling bekeken.  

 

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
• 4 jaar tot en met 8 jaar 6 kilometer door het kind zelf of bij ouder achterop de (brom)fiets. 
• 9 jaar het kind kan 7 kilometer zelfstandig fietsen 
• 10 jaar het kind 8 kilometer zelfstandig fietsen 
• 11 jaar het kind 9 kilometer zelfstandig fietsen 
• 12 jaar en ouder het kind 12 kilometer zelfstandig fietsen 
 
Van kinderen van 11 jaar of ouder wordt in principe verwacht dat zij zelfstandig van het openbaar 
vervoer gebruik kunnen maken.  
 
Bijzondere omstandigheden 
Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen, dat van de gestelde voorwaarden wordt 
afgeweken. Motiveer dit altijd in uw aanvraag. 

 
Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf 
een aanvraag indienen. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening 
leerlingenvervoer en de bijbehorende beleidsregels.  In de stroomschema kunt u zelf een 
inschatting maken of u mogelijk in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer.  

 
 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Arnhem/CVDR640858.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Arnhem/CVDR640858.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/640862/CVDR640862_1.html
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➢ Het vervoer 

 
Leerlingenvervoer kent vier verschillende vormen waarbij het uitgangspunt is dat 
ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de begeleiding naar de school: 
 

• Fietsvergoeding – Eerst kijken wij of uw kind zelfstandig of onder begeleiding (kan ook 
achterop) naar school kan reizen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een financiële 
vergoeding in de vorm van een fietsvergoeding. Eventueel ook voor de begeleider. De 
kilometervergoeding bedraagt €0,09 per kilometer.  

 

• Openbaar vervoer -  Is fietsen geen optie? Dan bekijken wij de mogelijkheid die het kind heeft 
om zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te reizen. Mocht 
dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een financiële vergoeding of een OV-abonnement. Van 
kinderen van 11 jaar of ouder wordt in principe verwacht dat zij zelfstandig van het OV gebruik 
kunnen maken.  Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan worden 
de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed.  
 
Let op: Voor leerlingen die naar het VSO gaan en recht hebben op een OV-abonnement geldt 
een eigen bijdrage van €300 of €200 wanneer u of uw kind in het bezit is van een Gelrepas.  U 
krijgt van ons begin van het schooljaar bericht over het betalen van deze bijdrage.  
 

• Eigen vervoer  
Ouders of verzorgers kunnen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Zij 
verzorgen het brengen en halen van hun kind dan zelf. De vergoeding hiervan is €0,19 per 
kilometer en wordt berekend via ANWB met als voertuig de auto, via de kortste route. 
 

• Aangepast vervoer  
Aangepast vervoer is vervoer met een taxibusje van opstapplaats tot school en retour. Dit is 
voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen. In uitzonderlijke 
gevallen kan er besloten worden dat uw kind aan huis wordt opgehaald. Dit gebeurd alleen op 
medische indicatie.  
 

Maakt uw kind gebruik van aangepast vervoer? U kunt in het vervoerreglement vinden wat er van u 
en uw kind verwacht wordt.  

 

➢ Aanvragen 
 

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via dit formulier.  
Komt  u er niet uit? Dan kan Goedgeregeld Arnhem, een hulpverlener of eventueel school u helpen 
bij het invullen van het aanvraagformulier.  
 
Wanneer krijgt u bericht?  
Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind 
recht heeft op een vorm van leerlingenvervoer. In deze beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt 
maken tegen de beslissing.  
 
Soms extra informatie nodig  
Soms heeft Team Vervoer niet genoeg informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. 
Dan krijgt u een e-mail met het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen. U krijgt twee 
weken de tijd om uw aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Hebt u vragen, neem dan gerust 
contact op met Team Vervoer.  

https://www.avan-vervoer.nl/media/o5fjqodq/vervoerreglement-jeugdwet.pdf
https://www.wijkteamsarnhem.nl/mijn-vraag/werk-en-onderwijs/school-en-studie/
https://www.ggarnhem.nl/


Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?  
Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier vóór 1 juni van dit jaar binnen is bij Team Vervoer. Dan kan 
uw aanvraag op tijd worden beoordeeld. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag 
gegarandeerd worden.  
 
Vraagt u aangepast vervoer aan als het schooljaar al begonnen is?  
Team Vervoer behandelt uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Een wachttijd van maximaal 8 weken is 
helaas onvermijdelijk.  
 
Belangrijk om te weten  
U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd 
verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van 
leerlingenvervoer.  
 
Is uw situatie gewijzigd?  
Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school), moet u een nieuwe aanvraag 
voor leerlingenvervoer indienen. Doet u dit zo mogelijk 8 weken voordat de verandering ingaat. 
Dan weet u zeker dat Team Vervoer uw aanvraag op tijd heeft behandeld.  

 

➢ Declareren 
 

➢ Heeft u een toewijzing waarbij u mag declareren? U kunt het formulier hier downloaden en 1x per 
2 maanden achteraf bij ons declareren. Het formulier stuurt u naar: 
leerlingenvervoer@wijkteamsarnhem.nl.  

 

➢ Zelfstandig leren reizen via Reiskoffer  
 

De gemeente Arnhem wil dat kinderen vanaf groep 8 en in het VSO leren om zelfstandig te reizen 

en werkt hierbij samen met de Reiskoffer. Hiermee kan uw kind zelf, met ondersteuning van u als 

ouder of met begeleiders, ontdekken of zij in staat zijn om zelfstandig van en naar school te reizen. 

Als dat lukt, kunnen zij daar de rest van hun leven voordeel van hebben. 

 
In groep 7 wordt de reiskoffer vrijblijvend aangeboden, maar let op vanaf groep 8 en in het VSO is 
het een verplicht traject. Dat betekent als niet meegewerkt wordt aan het leertraject om te 
beoordelen of zelfstandig leren reizen mogelijk is, de reeds ingezette vervoersvoorziening wordt 
stopgezet. Meer informatie? www.dereiskoffer.nu  

 

➢ (School-)tijden bij aangepast vervoer 
 

Wanneer een kind in aanmerking komt voor aangepast vervoer per taxibus, wordt voor de planning 
van het feitelijke vervoer uitgegaan van de structurele lestijden zoals die vermeld staan in de 
schoolgids. Hierbij is de eerste begintijd en laatste eindtijd leidend. Wanneer er sprake is van een 
roosterwijziging dient deze structureel van aard te zijn en minimaal twee weken voor ingang 
bekend te zijn bij Team Vervoer. Wanneer een kind niet de reguliere lestijden kan volgen (bv. door 
medische redenen), dan dient de ouder aangepaste tijden aan te vragen bij Team Vervoer. Als 
Team Vervoer toestemming geeft, kunnen de tijden worden aangepast door de vervoerder, 
hiervoor geldt 5 werkdagen verwerkingstijd. 

https://www.wijkteamsarnhem.nl/mijn-vraag/werk-en-onderwijs/school-en-studie/
mailto:leerlingenvervoer@wijkteamsarnhem.nl
http://www.dereiskoffer.nu/
mailto:leerlingenvervoer@wijkteamsarnhem.nl

