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WIJZIGINGSFORMULIER LEERLINGENVERVOER 
Schooljaar 2019-2020 

1. Gegevens leerling 

Achternaam leerling  :………………………………………………….….voorvoegsel(s)…………… 

Voorletters leerling  :………………Roepnaam: ……………….…………………….. jongen/meisje 

Geboortedatum  :…………………………………………………….. 

BSN nr.   :…………………………………………………….. 

Adres    :…………………………………………………….. 

Postcode/ woonplaats :…………………………………………………….. 

 

2. Gegevens aanvrager 

Achternaam aanvrager :…………………………………………………….voorvoegsel(s)…………… 

Voorletters aanvrager :.…………………………………………………… 

Relatie tot de leerling :▫ vader  ▫ moeder  ▫ pleegouders   ▫ anders: …………...................... 

Adres hetzelfde als de leerling: ▫ Ja/   ▫ Nee (vul adres, P.C. woonplaats in)……………………………... 

……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

IBAN nr.   :…………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s)  :…………………………………………..………… 

E-mailadres   :……………………………………………………..    

 

2. De leerling gaat naar een andere school of leslocatie 

Huidige school  :.…………………………………………………….. 

Adres huidige school :.…………………………………………………….. 

 

Nieuwe school/ locatie :.…………………………………………………….. 

Adres en postcode school :.…………………………………………………….. 

Met ingang van:  :.…………………………………………………….. 

(Stuur het bewijs van inschrijving van de nieuwe school mee) 

 

3. Wijziging woonadres, contactgegevens of bankgegevens 

………………………….………….…………………………………………………………………………… 

………………………….………….…………………………………………………………………………… 

 

4. Er is een vervoersvoorziening toegekend en ik wil deze wijzigen 

Er is een toekenning voor: aangepast vervoer in natura/ vervoersbudget voor aangepast vervoer/ 

vervoersbudget voor openbaar vervoer met begeleiding/ vervoersbudget voor zelfstandig openbaar 

vervoer (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Ik wil deze wijzigingen naar………………………………………………………………………………………. 

De reden hiervan is.……………………..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Beëindiging leerlingenvervoer 

De vergoeding leerlingenvervoer kan beëindigd worden omdat:…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Advies: Besluit: Stempel binnenkomst: 
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6. Ik wil een andere wijziging doorgeven 

Namelijk:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Bijzonderheden 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Ondertekening 

Ondertekening aanvrager: 

Aanvrager gaat akkoord met het raadplegen van de mogelijk bij de gemeente aanwezige dossiers 

Wmo en/of Jeugdwet ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag:  

▫ Ja ▫ Nee 

 

Aanvrager gaat akkoord met het doorzenden van de persoonlijke/ medische gegevens naar de 

medisch adviseur: 

▫ Ja ▫ Nee, ik stuur de stukken zelf op naar de adviseur of overhandig deze bij het gesprek.  

 

 

Datum:…………………………….…………….  Handtekening: 

 

 

Naam:………………………………….………..  ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van dit wijzigingsformulier kunnen wij  u om aanvullende informatie  vragen en/ of 

een nieuw vervoersadvies opvragen bij de onafhankelijke adviseur. Als hiervan sprake is, dan  

informeren wij u daarover. 


