Dronten, 8 juni 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U ontvangt dit bericht omdat u in het schooljaar 2019-2020 een aanvraag leerlingenvervoer
heeft ingediend voor één of meerdere leerlingen. Met dit bericht informeren wij u over de
aanvraagprocedure leerlingenvervoer van de gemeente Dronten betreffende het schooljaar
2020-2021.

Aanvraag 2020-2021
Vanaf 1 juni 2020 staat het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer voor schooljaar
2020-2021 online op de website van gemeente Dronten (www.dronten.nl). Om een
aanvraag te kunnen indienen, is gebruik van DigiD noodzakelijk.
Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer. De gemeente kijkt altijd naar de
eenvoudigste vorm van vervoer die kan worden ingezet. De volgorde is dan:





Fietsvergoeding (zonder begeleider of met)
Vergoeding openbaar vervoer (zonder begeleider of met), hierbij wordt ook gekeken
naar eventuele kortingsmogelijkheden binnen het openbaar vervoer
Vergoeding eigen vervoer
Aangepast vervoer (in taxi of taxibus)

Wilt u de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dronten 2018 en de nadere regels
leerlingenvervoer 2018 inzien? Deze documenten zijn te vinden op de website van Dronten
www.dronten.nl.

Leerlingen in het primair onderwijs
Voor leerlingen in het primair onderwijs is een vervoersvoorziening alleen mogelijk als de
afstand tussen de woning en de school meer is dan zes kilometer. Dit geldt niet voor
gehandicapte leerlingen.
Als de vervoersvoorziening bestaat uit een fietsvergoeding of een vergoeding openbaar
vervoer voor de leerling en een begeleider en de leerling is jonger dan 11 jaar,
dan hoeft de noodzaak van begeleiding niet te worden aangetoond. Als de leerling 11 jaar is
of ouder, dan moet de noodzaak van begeleiding wel worden aangetoond. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het begeleiden of laten begeleiden van de leerling.

Drempelbedragen: eigen aandeel en eigen bijdrage (alleen voor
leerlingen zonder handicap)
Voor leerlingen in het basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs betalen ouders
een eigen aandeel in de vervoerskosten wanneer het verzamelinkomen in peiljaar 2018
hoger was dan € 27.000,00. Geeft u aan dat uw verzamelinkomen hoger was dan de
vastgestelde inkomensgrens, dan wordt op vervoersvoorziening een eigen aandeel in
mindering gebracht.
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Geeft u aan dat uw verzamelinkomen in peiljaar 2018 lager was dan € 27.000,00 dan dient u
bij uw aanvraag een inkomensverklaring 2018 van de Belastingdienst mee te sturen (van
beide ouders/verzorgers voor zover van toepassing).
Voor het schooljaar 2020-2021 is het bedrag eigen aandeel vastgesteld op € 680,00
(12- en 13-jarigen). Voor leerlingen van 4 tot en met 11 jaar is het bedrag eigen aandeel
vastgesteld op € 525,36 (een leeftijdskorting van 34% is hierin begrepen).
Wanneer een leerling in het basisonderwijs een school bezoekt die op meer dan twintig
kilometer van de woning is gelegen, dan betalen ouders ook een eigen bijdrage (voorheen
draagkrachtafhankelijke bijdrage) als het verzamelinkomen in peiljaar 2018 hoger was dan
€ 35.500,00. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen (zie de Nadere
regels leerlingenvervoer 2018).

Aangepast vervoer
Als de leerling een leerling is waarvoor aangepast vervoer (taxi of taxibus) wordt
aangevraagd, dan moet bij de aanvraag het vervoersadvies van de school worden
meegestuurd. Ouders moeten dit advies zelf op bij de school opvragen.
In het vervoersadvies dient een deskundige van de school te onderbouwen waarom een
leerling niet zelfstandig of onder begeleiding kan reizen met openbaar vervoer.
Mocht de noodzaak van aangepast vervoer onvoldoende uit het vervoersadvies blijken, dan
kan een nader medisch onderzoek worden ingesteld in opdracht van gemeente Dronten.

Samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs
De Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Lelystad-Dronten (primair onderwijs) en
VO IJssel-Vecht (voortgezet onderwijs) zijn verantwoordelijk te zorgen voor voldoende
passend onderwijs voor leerlingen in de gemeente. Een belangrijke taak van deze
samenwerkingsverbanden is het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het
speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
De TLV geeft aan welke van deze onderwijstypes passend is voor de leerling en geeft
toegang tot een school van dit onderwijstype. De TLV wordt opgesteld door een
multidisciplinair team en is gebaseerd op een analyse van de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Gemeente Dronten gebruikt de TLV om vast te stellen wat de dichtstbijzijnde passende
school is. Meestal zijn er meer scholen met het passende onderwijstype voor de leerling.
De vervoersvoorziening geldt dan naar de passende school die het dichtst bij het woonadres
van de leerling is gelegen. Het kan ook zijn dat het Samenwerkingsverband, op basis van
analyse van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, gemotiveerd een
specifieke school adviseert. De vervoersvoorziening geldt dan naar deze specifieke school.
Bezoekt de leerling een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs dan dient bij de aanvraag de TLV te worden meegestuurd.
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Vervoersbedrijf
Ook in schooljaar 2020-2021 verzorgt Taxicentrale Witteveen (TCW) het feitelijke
leerlingenvervoer voor gemeente Dronten.
Over mutaties als ziekmeldingen, vrije dagen en/of klachten heeft u rechtstreeks contact
met Witteveen. De centrale van Witteveen is op meerdere manieren te bereiken:
telefoon Taxicentrale Witteveen
e-mail Taxicentrale Witteveen
contactpersoon bij Taxicentrale Witteveen

: 0514 – 561 233
: llvdronten@taxiwitteveen.nl
: mevrouw G. Kelderhuis

Via het Ouderportaal leerlingenvervoer of de webapp (de webapp is de mobiele versie van
het Ouderportaal) kunt u digitaal meerijden op de route met uw kind. Ook kunt u in een paar
klikken uw kind ziek- en betermelden.
Taxicentrale Witteveen verstrekt de gebruikersinstructies ten aanzien van deze handige
digitale applicaties.
Als een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is toegekend, dan vindt in de
laatste week voorafgaand aan de eerste schooldag een kennismaking met de chauffeur
plaats (meestal persoonlijk, soms telefonisch of via app) en hoort u ook andere praktische
zaken rondom het vervoer zoals ophaal- en afzettijden.

Zelfstandig leren reizen met een OV-maatje
Het uitgangspunt van gemeente Dronten is aangepast vervoer waar het moet, openbaar
vervoer waar het kan.
De gemeente Dronten biedt gratis het oefentraject OV-maatje aan, een oefentraject waarbij
de leerling samen met een ‘fysiek’ maatje zelfstandig leert reizen met openbaar vervoer en
mogelijk de overstap kan maken van aangepast vervoer naar zelfstandig openbaar vervoer.
Veel jongeren hebben dit oefentraject al met succes afgerond en reizen inmiddels
zelfstandig met openbaar vervoer naar hun school.
In een overleg tussen ouders, het kind en een medewerker van De Meerpaal wordt een
gezamenlijk plan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van het
kind en overige factoren die meespelen om het traject succes te kunnen afronden.
De tijdens het oefentraject gemaakte kosten openbaar vervoer kunnen door de
ouder/verzorger achteraf bij gemeente Dronten worden gedeclareerd.
Interesse in het OV-maatjestraject? Geef dit dan aan bij de toelichting in het aanvraagformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen door gemeente Dronten.
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Leerlingen die zelfstandig met het OV naar hun school voor speciaal basisonderwijs of
(voortgezet) speciaal onderwijs reizen, ontvangen daarvoor een bekostiging OV (gemeente
Dronten vergoedt de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer). Bij de aanvraag
moet een vervoersadvies van school worden meegestuurd waarin staat dat de leerling
zelfstandig kan reizen met OV.

Pilot meerjarenbeschikking leerlingenvervoer
Vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting voor ouders/verzorgers start
gemeente Dronten vanaf schooljaar 2020-2021 met een pilot meerjarenbeschikking
leerlingenvervoer.
Voor leerlingen waarvan vast staat dat zij op grond van hun handicap altijd aangewezen zijn
op aangepast vervoer, kan voor de periode dat de leerling dezelfde school blijft bezoeken
een meerjarenbeschikking worden verstrekt. De meerjarenbeschikking eindigt voor een
leerling wanneer de termijn van de door het Samenwerkingsverband afgegeven TLV afloopt
of wanneer er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de vervoersvoorziening (denk aan
verhuizing of andere school).
Gemeente Dronten heeft SO en VSO De Twijn in Zwolle specifiek uitgekozen als school voor
deze pilot. Bij de aanvraag voor leerlingen die De Twijn bezoeken, dient de TLV en een
onderbouwd vervoersadvies van een deskundige van school (orthopedagoog) of de
Commissie van Begeleiding van school te zijn meegestuurd. Voor elk nieuw schooljaar
controleert gemeente Dronten bij ouders/verzorgers of de gegevens betreffende de leerling
waarvoor een meerjarenbeschikking is afgegeven, ongewijzigd zijn gebleven.

Wijzigingsformulier leerlingenvervoer
Indien er in de loop van het schooljaar sprake is van een wijziging in het leerlingenvervoer
(denk hierbij aan het overstappen van aangepast vervoer naar openbaar vervoer, verhuizing,
andere school of stopzetting vervoer), dan dient u het wijzigingsformulier leerlingenvervoer
in te dienen.
Op deze manier kan gemeente Dronten snel actie ondernemen naar aanleiding van de
wijziging. Het wijzigingsformulier is te vinden op de website van Dronten www.dronten.nl.

In het kort:
- het aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020-2021 staat vanaf 1 juni 2020 online op de
website van gemeente Dronten www.dronten.nl. Denk bij het invullen ook aan
informatie over te volgen stages als onderdeel van het onderwijsprogramma of een
afwijkend naschoolse adres waar de leerling moet worden afgezet (let op: vervoer na
schooltijd naar een andere locatie dan de woning wordt alleen verstrekt als dit voldoet aan
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de Nadere regels leerlingenvervoer
2018),
- u stuurt de verplichte bijlage(n) mee met de aanvraag, is de aanvraag niet compleet dan
krijgt u een hersteltermijn om de aanvraag alsnog compleet te maken;
- binnen 8 weken na indiening van uw complete aanvraag, ontvangt u de beschikking
leerlingenvervoer;

4

- wanneer u het niet eens bent met het genomen besluit in de beschikking, dan heeft u de
mogelijkheid een bezwaar in te dienen. De voorwaarden hiervoor staan in de beschikking
vermeld.
Gemeente Dronten streeft ernaar het aangepast vervoer voor de leerling voor het nieuwe
schooljaar goed en op tijd door Taxicentrale Witteveen te laten regelen. Werkt u hieraan
mee door de aanvraag vóór 22 juni 2020 in te dienen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met
ondergetekenden via telefoonnummer 14-0321 of via e-mail leerlingenvervoer@dronten.nl.
Wij vertrouwen u op deze wijze juist te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Yvonne Halsema en Monique Stroop
medewerkers Leerlingenvervoer
vakgebied Sociaal Domein
Postbus 100 | 8250 AC Dronten | Tel. algemeen: 14 0321
Let op: vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het bezoekadres gewijzigd in De Rede 58,
Dronten.

Volg ons

Gemeente Dronten is partner van Dronterland en Regio Zwolle
Proclaimer

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.
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