
 

 

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 12 juni Heren-

waarddag. Leer-

lingen starten om 

13.00 op 

school.de dag 

eindigt om 20.30  

 16 juni ouderge-

sprekken 

 

N i e u w s b r i e f  
Juni 2015  

 

Nieuwe vervoersregeling 

VSO-leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn per 1 augustus 2014 

wettelijk gelijkgesteld met leerlingen in het reguliere voortgezet  onderwijs. 

Alleen VSO-leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig te reizen naar 

school, kunnen nog aanspraak maken op een vervoersvoorziening. 

Het Besluit Toepassing voorziet in een afbouwregeling voor leerlingen die in 

het schooljaar 2014/2015 een toekenning leerlingenvervoer hadden. 

Dit betekent dat de volgende leerlingen onder de afbouwregeling vallen: 

 leerlingen die in het schooljaar 2014/2015 een vervoersvoorziening had-

den in de vorm van zelfstandig openbaar vervoer en bij wie de reisaf-

stand meer is dan 6 km, komen in het schooljaar 2015/2016 voor het 

laatst in aanmerking voor een zelfstandig openbaar vervoersvoorzie-

ning; 

 leerlingen die tijdens de schoolloopbaan in een schooljaar een ver-

voersvoorziening in de vorm van begeleid openbaar vervoer of aange-

past vervoer    hadden en die geleerd hebben zelfstandig te reizen, ko-

men voor de rest van dat schooljaar en het daaropvolgende schooljaar 

nog in aanmerking voor een zelfstandig openbaar vervoersvoorziening. 

Meer informatie 

Op de website http://www.rotterdam.nl/ leerlingenvervoer kunt u uitgebreidere 

informatie vinden over leerlingenvervoer. Daar kunt u ook de formulieren en 

folders downloaden. Voor behandeling van een aanvraag geldt een 

behandeltermijn van 8 weken. Er wordt getracht een aanvraag zo snel moge-

lijk af te handelen. Voor al uw overige vragen, kunt u contact opnemen 

met het team leerlingenvervoer, telefoonnummer: 010-4984257. Telefonisch 

bereikbaar van 08:30 uur tot 12:30 uur. Na 12:30 uur te bereiken via e-mail 

leerlingenvervoer@rotterdam.nl 

Houdt u verder de website goed in de gaten 


