
Veel gestelde vragen 

- Wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer? 
Alleen de gezaghebbende ouder(s), verzorger(s) of voogd kunnen schriftelijk/digitaal een aanvraag 
doen voor leerlingenvervoer. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente en wordt 
in behandeling genomen indien het volledig ingevuld en ondertekend is en voorzien van de 
gevraagde bijlagen. 
 

- Kan er een aanvraag gedaan worden als ouder(s) niet in de gemeente Hollands Kroon wonen? 
Ja. Voor een aanvraag wordt er gekeken naar de structurele verblijfplaats van het kind, niet waar de 
ouder(s) wonen of waar het kind staat ingeschreven. 
 

- Moeten beide ouders een aanvraag doen bij co-ouderschap? 
Ja. Als de leerling bij beide ouders verblijft en dit van invloed is op het vervoer naar school, dan doen 
beide ouders ieder een aanvraag. Dit doen zij in de gemeente waar zij wonen.  
 

- Is er een vervoersverklaring vanuit school noodzakelijk bij de aanvraag? 
Nee. Scholen hoeven voor leerlingen die woonachtig zijn in Hollands Kroon, géén vervoersverklaring 
of andere bijlagen in te vullen. 
 

- Heb je automatisch recht op leerlingenvervoer als je op speciaal (voortgezet) onderwijs zit? 
Nee.  Het type onderwijs betekent niet automatisch dat je recht hebt op leerlingenvervoer. De 
afstand woning ó  dichtstbijzijnde toegankelijk school, de mogelijkheden van ouders en leerling om 
te (zelfstandig) te reizen, zijn voorwaarden voor het toekennen van leerlingenvervoer. 
 

- Moet er een eigen bijdrage betaald worden als je gebruik maakt van het leerlingenvervoer? 
Er geldt een eigen bijdrage voor ouders van kinderen die op het BO en SBO zitten én het 
verzamelinkomen boven de € 27.450.- ligt. De eigen bijdrage is € 598,- per schooljaar. Dit bedrag 
wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien gewenst kan er een betalingsregeling afgesproken worden. 
 

- Ik ben het niet eens met het besluit. 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de verzenddatum zijn ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hollands Kroon. In het bezwaarschrift motiveert u waarom u het niet met het besluit eens bent.  
 

- Hoe kan ik het leerlingenvervoer stop zetten? 
Dit kan via een link op de website van gemeente Hollands Kroon of door een mail te sturen naar 
leerlingenvervoer@hollandskroon.nl. 
 

- Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? 
De wijkteammedewerkers van Incluzio Hollands Kroon zijn bereikbaar op 088 – 32 150 00 en via het 
mailadres: leerlingenvervoer@hollandskroon.nl. 
 

- Ik heb een klacht, bij wie kan ik terecht? 
Voor klachten die betrekking hebben om het aangepast vervoer, dient u in eerste instantie contact 
op te nemen met de vervoerder. 

       De wijkteammedewerkers Leerlingenvervoer zijn bereikbaar op 088 – 32 150 00 en 
leerlingenvervoer@hollandskroon.nl.  

Met klachten die betrekking hebben op de wijkteammedewerker kunt u terecht bij de 
klachtenfunctionaris van Incluzio Hollands Kroon, klachtenfunctionarishollandskroon@incluzio.nl. 


