
Voor het vervoer naar school gelden 3 basisprincipes:

1. De regeling Leerlingenvervoer is bedoeld voor het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en de speciale school voor basisonderwijs.

2. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het schoolvervoer en maken 
daarbij ook gebruik van hun sociaal netwerk. 

3. Kinderen reizen zo zelfstandig mogelijk (eventueel met begeleiding) 
van en naar school.

In dit schema leest u welke ondersteuning de gemeente biedt in bijzondere 
situaties.

Mijn kind gaat…

Dit zijn de mogelijkheden:

Geldt er een drempelbedrag?

… naar BO op grond 
van richting of levens-
overtuiging (eigen keuze)

Vervoer van meer 
leerlingen:
kilometervergoeding 
voor de auto

NOOIT aangepast vervoer 
(taxi/busje) omdat er geen 
handicap is*

Ja, omdat dit een eigen 
keuze is

Vervoer van 1 leerling:
eigenvervoersvergoeding 
op basis van OV kosten, 
naar dichtstbijzijnde 
toegankelijke school

Vervoer van 1 leerling:
eigenvervoersvergoeding 
op basis van OV kosten, 
naar dichtstbijzijnde 
toegankelijke school

… naar HB BO met TLV 
(geen handicap + geen 
eigen keuze)

Vervoer van meer 
leerlingen:
kilometervergoeding  
voor de auto

NOOIT aangepast vervoer 
(taxi/busje) omdat er geen
handicap is*

Nee, er is bij HB geen 
sprake van eigen keuze

(V)SO/SBO met TLV (wel 
handicap + geen eigen 
keuze)

Kilometervergoeding op 
basis van eigen vervoer 
of aangepast vervoer 
(taxi/busje)

Misschien vergoeding 
mogelijk voor bijvoorbeeld 
elektrische fiets, bakfiets, 
GO-OV 

Nee, er is bij een handicap 
geen sprake van eigen keuze 

Vervoersvergoeding op 
basis van fiets of OV, 
naar dichtstbijzijnde 
toegankelijke school

Leerlingenvervoer Rhenen
Welke mogelijkheden zijn er voor mijn kind?

Afkortingen:
BO = Basis Onderwijs 
HB = Hoogbegaafden 
TLV = Toelaatbaarheidsverklaring

OV = Openbaar Vervoer 
(V)SO = (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
SBO = Speciaal Basis Onderwijs

*: er kan wel sprake zijn van aangepast vervoer (taxi) als er geen OV is, of als de reistijd 
met OV langer is dan 1,5 uur en deze reistijd met een taxi minimaal 50% wordt verkort.

Zelfstandig leren reizen? 
We leren leerlingen waar mogelijk zelfstandig te reizen en 

zo hun wereld te vergroten. We leveren maatwerk, we kijken 

samen wat uw kind nodig heeft, in kleine stapjes.

Heeft u vragen over leerlingenvervoer en/of zelfstandig leren 

reizen? Kijk op www.rhenen.nl (zoekterm ‘leerlingenvervoer’) 

voor meer informatie of bel (0317) 681 681.

https://www.rhenen.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=7562&mNch=t6ju8eeh7v

