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Uw zoon/dochter wenst: 
 gebruik te maken van leerlingenvervoer met een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het 
schooljaar 2019 – 2020. Graag dit formulier volledig invullen en terugsturen in bijgevoegde 
envelop.  
 géén gebruik meer te maken van het leerlingenvervoer in 2019 – 2020. Graag gegevens 
van de leerling invullen en terugsturen in bijgevoegde envelop.  
  
Zelfstandig reizen met de Voor Elkaar Pas van Arriva  
Van leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan, wordt verwacht dat ze 
zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Doel hiervan is de zelfredzaamheid en 
het zelfvertrouwen van leerlingen vergroten.  
Op kosten van de gemeente kan een leerling een schooljaar lang reizen met de bus. De 
gemeente vergoedt de OV-kaart gedurende de tijd dat de leerling op het V(S)O zit.  
 
GRAAG VÓÓR 1 JUNI 2019 INLEVEREN 
  
Gegevens leerling 
Naam en voorletters:……………………………………………………………………………………………… 
 
Roepnaam:………………………………………Geboortedatum:…………………………………. 
 
Geboorteplaats………………………………………………………………………………………… 
 
BSN……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens aanvrager 
Naam en voorletters……………………………………………………………………………………… 
 
Relatie tot de leerling:  vader  moeder  pleegouder  anders………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode……………………Woonplaats…………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  (vast)……………………………………………………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ............................................................................................................................. 
 
BSN :…………………………………………………………………………………………………… 
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Gegevens school 
 
Naam van de school ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ………………………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnr. school:…………………………………………………………………………………. 
 
Naam leerkracht……………………………………………………………………………………… 
 
Soort onderwijs:  
 regulier basisonderwijs  (basisschool) 
 regulier voortgezet onderwijs  (middelbare school betreft praktijkschool, vmbo, havo, vwo) 
 speciale school voor basisonderwijs  (S.B.O. betreft moeilijk lerende kinderen). 
 (voortgezet) speciaal onderwijs  ((V.)S.O. betreft visueel, auditief, communicatief, 
lichamelijk, verstandelijk en meervoudig beperkte leerlingen of        leerlingen met gedragsstoornissen 
of psychiatrische problemen). 
 
 
Clusterindicatie: 
 cluster 1    (visueel beperkt) 
 cluster 2     (auditief / communicatief beperkt)) 
 cluster 3     (verstandelijk of lichamelijk beperkt en langdurige zieke) 
 cluster 4     (psychiatrische en/of gedragsproblematiek) 
 Taalschool    (taalonderwijs basisonderwijs) 
 Anders, namelijk                        ………………………… 
 
Het vervoer moet ingaan op: 
 
Datum:………………………………………………………………………………………….. 
 
Ondertekening 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en 
verleent u de gemeente Geertruidenberg toestemming om: 

 de gegevens van de leerling te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente 
Geertruidenberg adviseren op het gebied van leerlingenvervoer. 

 Gegevens aan de vervoerder te verstrekken, voor zover deze gegevens van belang zijn om het 
vervoer te kunnen verzorgen. 

 om de door u ingevulde gegevens te vergelijken met de gegevens uit de Basisregistratie 
Personen (BRP). 

 de gegevens van de leerling te verstrekken aan mogelijk toegankelijke scholen ter 
beoordeling van de toegankelijkheid voor de leerling 
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Handtekening aanvrager:   Datum:  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen  
Wij sturen deze formulieren terug naar de aanvrager. De aanvrager kan de aanvraag binnen 2 weken 
corrigeren of aanvullen. Wordt hier geen gebruik van gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in 
behandeling genomen. 


