Leerlingenvervoer West-Friesland
Uw kind gaat naar speciaal onderwijs (SBO, SO, VSO) en heeft recht op een voorziening in het
leerlingenvervoer als de afstand van huis naar school groter is dan 6 kilometer.
Voor gehandicapte kinderen geldt geen afstandsgrens.

Welke voorzieningen zijn er in het leerlingenvervoer?


vergoeding voor het (brom)fietsen

: € 0,09 per kilometer



vergoeding voor een begeleider

: € 0,09 per kilometer voor het samen fietsen



vergoeding voor openbaar vervoer

: op basis van de informatie op www.9292.nl



vergoeding voor een begeleider

: voor het samen reizen



schoolbus/taxi vervoer

: gemeente betaalt de kosten (soms met eigen bijdrage van ouders)



vergoeding voor structureel eigen vervoer : € 0,37 per kilometer samen met de leerling

Kan uw kind (nog) niet zelfstandig of met begeleiding op de fiets of met het openbaar vervoer naar school?
Kunt u niet begeleiden en heeft u ook niemand in uw netwerk om te begeleiden?

Adviseert school ook schoolbusvervoer dan meldt school dit bij Team Doelgroepenvervoer in
de gemeente Hoorn.

U vraagt bij de gemeente waarin uw kind woont/verblijft het vervoer aan waar u denkt recht op te hebben.
Op de website van de gemeente vindt u informatie over het aanvragen van dit vervoer. Ook kunt u
telefonisch of per e-mail contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente.
Soms is geen ander vervoer mogelijk dan schoolbusvervoer (of vervoer met eigen auto):






uw kind heeft een beperking en kan niet fietsen of met het openbaar vervoer reizen (6 km grens vervalt)
uw kind is nog erg jong (denk hierbij aan jonger dan 10 jaar)
de fietsafstand naar school is te ver (afhankelijk van de mogelijkheden van uw kind)
de reistijd met het openbaar vervoer is te lang (meer dan 1,5 uur)

in de zomer op de fiets en in de winter met het openbaar vervoer of schoolbusvervoer
2 dagen per week op de fiets en 3 dagen met openbaar vervoer of schoolbusvervoer
2 dagen per week met eigen auto en 3 dagen met schoolbusvervoer
deel van het jaar met schoolbusvervoer en deel met ander vervoer

Neem hierover contact op met uw gemeente.

