
 
  

Amersfoort, juni 2022 

Informatie over vervoersabonnementen en vervoerskosten 2022-2023 

De zomervakantie staat voor de deur, voor leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer is het belangrijk om informatie te hebben over de 

aanschaf van vervoersabonnementen. Zodat ze bij de start van schoolseizoen 2022-2023 gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.   

De tarieven van de abonnementen zijn door landelijke indexeringen, invoering van de ov-chipkaart en de vaststelling door de decentrale overheden 

(provinciën) de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Als scholengemeenschap hebben wij daar echter, ondanks veel inspanningen, nauwelijks invloed op 

kunnen hebben.   

In samenwerking met andere streekscholen voor het VO en mbo blijven wij gezamenlijk intensief aandacht vragen bij gedeputeerden van de provinciën voor 

de logistieke bereikbaarheid van streekscholen en de prijzen van abonnementen voor leerlingen onder de 18 jaar.   

Een aantal jaren geleden hebben wij via een grootgebruik contract een beperkt en specifiek aantal abonnementen voor het busvervoer kunnen inkopen.   

In tegenstelling tot voorgaande jaren adviseren wij u voor het schoolseizoen 2022-2023 geen abonnementen meer aan te schaffen via de 

scholengemeenschap. Reden daarvoor is dat er door het vervoersbedrijf, waar de scholengemeenschap een grootgebruik contract kan afsluiten, geen 

korting op de afgenomen abonnementen wordt gegeven, maar wel extra administratiekosten van ± € 35,00 per abonnement in rekening gebracht worden. 

Deze extra kosten moeten wij als scholengemeenschap dan weer doorbereken aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het afsluiten van een 

grootgebruik contract levert dus geen enkel voordeel meer op, alleen maar extra kosten.  

U kunt via de website van Connexxio, Syntus en Keolis-RRReis zelf abonnementen afsluiten voor het schoolseizoen 2022-2023. Uw zoon of dochter moet dan 

wel eerst in het bezit zijn van een persoonlijke ov-chipkaart.   

Een persoonlijke OV Chipkaart kunt u bestellen via de website: www.ov-chipkaart.nl  

Door gebruik te maken van de website www.9292.nl kunt u niet alleen de bustijden inzien, maar bij ‘ korting en detail, alle beschikbare prijzen 

(abonnementen)’ het voor uw dochter of zoon gangbare abonnement bepalen.  

Vervoersabonnementen kunt u rechtstreeks bestellen via de betreffende website:   

  
Website Connexxion: www.connexxion.nl   
Website Syntus/Keolis-RRReis: www.keolis.nl of www.mijn.keolis.nl  
  

Indicatie van de tarieven busabonnementen 2022-2023 (onder voorbehoud)  

  
   Prijs      Prijs       

  

Abonnement     schoolseizoen     maandabonnement        

  

Utrecht 3-ster     840,00        84,00        

Utrecht 4-ster                 1.071,00      107,10         

RRReis Altijd Vrij  

 

               1.233,00 

 

              

     123,30 

 

        

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.  

       

Voor examenkandidaten is het wellicht aantrekkelijk om te reizen met maandabonnementen in  plaats van een 

jaarabonnement.  

Leerlingen uit Zeewolde zijn aangewezen op het RRReis Altijd Vrij  abonnement.   

Met dit abonnement mag er gereisd worden op buslijn 625 en 142 van Connexxion en buslijn 103 van Keolis-RRReis.  

  

Een abonnement ‘Utrecht 3- of 4 ster’ en ‘ RRReis Altijd Vrij’ is te verkrijgen via de website van Syntus/Keolis-RRReis. 

Is de afstand tussen de 5 en 10 kilometer dan is het ‘Altijd Korting Scholier’ een mogelijk abonnement.   

De prijs van dit abonnement is € 19,50 per maand + 40% korting op de ritprijs.  Dit 

abonnement is te verkrijgen via de website van Keolis-RRReis 

  

Wij adviseren u door gebruikmaking van o.a. de website www.9292.nl te bepalen wat voor uw zoon of dochter het juiste  abonnement is.  
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Aanvullende onderwerpen:  

   
 http://duo.nl/particulieren/ouder/studiefinanciering/mijn-kind-zit-op-vmbo-havo-of-vwo.asp  

Tegemoetkoming studiekosten 

DUO-IB-Groep. Dat is de nieuwe naam van de Informatie Beheer Groep, beter bekend als IBG.  

Scholieren van 18 jaar en ouder krijgen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. 

De basistoelage is er voor iedereen, de aanvullende toelage is afhankelijk van uwe inkomen. 

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten (18 jaar en ouder) kunt u gebruik maken van het formulier "Aanvraag tegemoetkoming 

scholieren". Dit formulier kunt u bij DUO aanvragen of zelf downloaden op de site van DUO.   

  

 
Reizen met de trein - NS abonnementen  
Scholieren die met de trein willen reizen moeten voor het nieuwe schooljaar rechtstreeks online bij de NS een abonnement bestellen via: www.ns.nl of via 

een aanvraagpakket dat u kunt verkrijgen bij een NS-servicebalie op het station.   

U kunt ook bellen met de klantenservice: 030 - 7515155. Met de aanschaf van een jaartrajectkaart betaalt u maximaal 10 x een maandabonnement met het 

recht op 12 maanden reizen. Bij betaling in termijnen rekent de NS een opslag van 4%. Met dit abonnement blijft de mogelijkheid om op andere trajecten met 

40% korting te reizen (ook voor 3 meereizende vrienden).  

Advies: leerlingen kunnen de schoolgebouwen aan de Paladijnenweg per fiets bereiken vanaf het station Amersoort. Vanaf Amersfoort Schothorst is de 

scholengemeenschap lopend te bereiken.  

 

 

https://www.leergeld.nl 

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan 

financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 

  

GSG Guido regeling maximering kosten openbaar vervoer  
Gezinnen met hoge vervoerskosten kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug van Stichting Vrienden van Guido. Vanaf het 

schooljaar 2019-2020 hebben we hiervoor een vernieuwde regeling onder de naam Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten Guido. 

Berekening tegemoetkoming: 

- Per leerling geldt een eigen bijdrage van € 300. 
- Per gezin geldt een extra eigen bijdrage die berekend wordt op basis van de hoogte van uw inkomen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de 

hoogte van uw gezinsinkomen: 

Gezinsinkomen van Extra eigen bijdrage 

0 tot 24.999 0 

25.000 tot 34.499 € 300 

34.500 tot 39.999 € 500 

40.000 tot 49.999 € 900 

50.000 tot 59.999 € 1.200 

60.000 tot 69.999 € 1.500 

70.000 tot 79.999 € 1.800 

 
- Wanneer het gezinsinkomen € 80.000 of meer bedraagt wordt er geen tegemoetkoming verstrekt. 
- Onder het gezinsinkomen wordt verstaan het verzamelinkomen van beide ouders over 2019.  
- Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de overheid dan wordt deze tegemoetkoming op het totaalbedrag aan reiskosten in 

mindering gebracht. Het resterende bedrag wordt als uitgangspunt genomen voor de berekening van de aanvullende tegemoetkoming. 
- Omdat de Stichting Vrienden van Guido afhankelijk is van giften en donaties, wordt de tegemoetkoming bij onvoldoende financiële middelen procentueel 

verminderd. De procentuele vermindering wordt voorafgaand aan het schooljaar aan de hand van de te verwachten inkomsten vastgesteld. 
Het aanvraagformulier en verdere toelichting is te vinden op de website van GSG Guido 

Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u advies, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de scholengemeenschap via dhr. K. 

de Jong e-mail: kdejong@guido.nl telefoon: 033- 479 29 42.   
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Overzicht scholierenlijnen 2022-2023  

 

 

Van Harderwijk, busstation    

    Van Amersfoort, GSG Guido    

Naar Amersfoort, GSG Guido         Naar Harderwijk, busstation   

(maandag-vrijdag)      

  

    (maandag-vrijdag)   

Harderwijk, Station      07:50    Amersfoort, GSG Guido Paladijnenweg  15:45  

Ermelo, ’t Weitje        08:03    Amersfoort, Centrum      15:49  

Putten, Centrum        08:13    Amersfoort, Eemplein      15:50  

Nijkerk, De Salentijn      08:23    Amersfoort, GSG Guido Hardwareweg  15:55  

Nijkerk, Zilverschoon      08:25    Nijkerk, Zilverschoon      16:13  

Amersfoort, GSG Guido Hardwareweg  08:45    Nijkerk, De Salentijn      16:14  

Amersfoort, Eemplein       08:47    Putten, Centrum        16:27  

Amersfoort, Centrum       08:49    Ermelo, ’t Weitje        16:36  

Amersfoort, GSG Guido Paladijnenweg  

  

Met ingang van het schoolseizoen 2022-2023 wordt 

de tijdelijke huisvesting van het VMBO als halte 

ingelast (Hardwareweg i.p.v. Arnhemseweg) 

 

Aanvulling Harderwijk – Amersfoort  

08:55    Harderwijk, Station      16:50  

Buiten de spitsperiode, in de daluren, kunnen de leerlingen die eerder of later vrij zijn dan het 8e uur o.a. gebruik maken van buslijn 103 met een directe 

verbinding naar Harderwijk (via Nijkerk, Putten en Ermelo).  

 

 

 

 

Van Zeewolde               Van Amersfoort, GSG Guido    

Naar Amersfoort, GSG Guido          Naar Zeewolde   

   

Zeewolde, Kastanjelaan      07:55  08:35    Amersfoort, GSG Guido Paladijnenweg 15:05  

Zeewolde, Gildenveld      07:57  08:37    Amersfoort, GSG Guido Hardwareweg 15:17  

Zeewolde, Naarderweg      07:58  08:38    Zeewolde, Kastanjelaan      15:45  

Zeewolde, Overloop      08:00  08:40    Zeewolde, Gildenveld      15:47  

Zeewolde, Klein Hoefblad      08:02  08:42    Zeewolde, Naarderweg      15:48  

Zeewolde, Mast        08:03  08:43    Zeewolde, Overloop      15:50  

Zeewolde, Langezand      08:06  08:46    Zeewolde, Klein Hoefblad      15:52  

Zeewolde, Oostergo      08:08  08:48      Zeewolde, Mast        15:53  

Zeewolde, Centrum      08:10  08:50    Zeewolde, Langezand      15:55  

Zeewolde, Horsterweg      08:11  08:51    Zeewolde, Oostergo      15:57  

Zeewolde, Fluitekruid      08:13  08:53    Zeewolde, Centrum      15:58  

Zeewolde, De Verbeelding      08:14  08:54    Zeewolde, Horsterweg      15:59  

Zeewolde, RCN-Eikenlaan      08:15  08:55    Zeewolde, Fluitekruid      16:00  

Amersfoort, GSG Guido Hardwareweg 08:42 09:32  Zeewolde, De Verbeelding   16:02 

Amersfoort, GSG Guido Paladijnenweg  08:44  09:34         

  
   

  



  
 

Dienstregeling 281 en in combinatie met 203 en 682  

Naar Amersfoort, 
GSG Guido     

    Naar Houten, busstation   

 

  

 Buslijn 281:           Buslijn 623: Buslijn 623: 
Buslijn 
203 

Buslijn 203 

Houten, Station       07:28   
Amersfoort, GSG Guido  
Paladijnenweg 

15:13 16:13 15:13 16:20 

Nieuwegein, De 
Liesbosch     

07:41   
Amersfoort, De 
Koperhorst 

15:16 16:16 15:16 16:23 

Utrecht, Rijnsweerd 
Noord    

07:48   
Amersfoort, GSG Guido  
Arnhemseweg 

15:18 16:18 15:18 16:25 

 
Buslijn 203:         Amersfoort, Zonnehof-

West 
15:26 15:26 15:28 16:35 

Utrecht, Rijnsweerd 
Noord       

07:56   Utrecht, WKZ/Maxima 15:47 16:47 15:49 16:56 

Amersfoort, 
Zonnehof-Oost 

08:23   

 

Buslijn 682: Buslijn 31 + 48   

Amersfoort, GSG 
Guido 
Arnhemseweg  

08:28   Utrecht, WKZ/Maxima 16:00 17:05   

Amersfoort, De 
Koperhorst 

08:32   
Nieuwegein, De 
Liesbosch   

16:17 17:38   

Amersfoort, GSG 
Guido 
Paladijnenweg  

08:35  Houten, busstation   16:33 17:56   

 

 

  

  

    

 

  

Dienstregeling buslijn 293          

Van Apeldoorn, Busstation NS      Van Arnhem, Keulse Slag    

Naar Arnhem, Elswide/HAN      Naar Apeldoorn, Busstation NS    

          

Apeldoorn, Busstation NS  08:02    Arnhem, Keulse Slag  15:10  

Apeldoorn, Glazeniershorst  08:05    Arnhem, Zuilesteinlaan/HTS  15:11  

Apeldoorn, Gijsbrechtgaarde  08:07    Arnhem, Elsweide?HAN  15:12  

Apeldoorn, De Eglantier  08:08    Arnhem, Marktplein Geitenkamp  15:16 

Apeldoorn, Kapelmeestershoeve  08:11    Arnhem, Cios  15:18  

Arnhem, Golflinks  08:34    Arnhem, Golflinks  15:23  

Arnhem, Marktplein Geitenkamp  08:41    Apeldoorn, Kapelmeestershoeve  15:44  

Arnhem, Zuilesteinlaan/HTS  08:51    Apeldoorn, De Eglantier  15:48  

Arnhem, Keulse Slag  08:52    Apeldoorn, Gijsbrechtgaarde  15:51  

Arnhem, Elswiede/HAN  09:00    Apeldoorn, Glazeniershorst  15:53  

  

  

  

  

Apeldoorn, Busstation NS  16:04  

          

Door gebruik te maken van de website www.9292.nl kunt u niet alleen ook alle andere bustijden inzien, maar bij ‘ korting en detail, alle 

beschikbare prijzen (abonnementen)’ het voor uw dochter of zoon gangbare abonnement bepalen.   
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