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Sociaal Team Texel 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 
Algemeen deel 

 
Met dit formulier kunt u een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. U kunt het formulier samen met 

uw bijlagen inleveren bij de receptie in het gemeentehuis of opsturen naar: 

Gemeente Texel, t.a.v. Sociaal Team Texel, Postbus 200, 1790 AE  Den Burg. 

Als u nog vragen heeft over dit formulier, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Texel, 

telefoonnummer 14 0222. 

 
Leest u eerst de toelichting bij dit formulier voordat u het invult. 

 
1. Gegevens aanvrager 

 

 

Wat is uw relatie tot de leerling? 
Vader 

Moeder 

Pleegouder 

Anders, nl.   
 

Naam en voorletters  

 

Straat en huisnummer  

 

Postcode en woonplaats  

 

Telefoonnummer  

 

E-mailadres  

 

Bank-/girorekening  

 

Ten name van  

 

BurgerServiceNummer  

 

2. Gegevens leerling 
 

 

Naam en voornaam  

 

Geslacht 
 

Jongen 
 

Meisje 

 

Geboortedatum  

 

Straat en huisnummer  

 

Postcode en woonplaats  

 

Telefoonnummer  

 

3. Het gaat om 
 

 

 

4. Gewenste ingangsdatum vergoeding 

Dagelijks vervoer 

Weekeinde- en vakantievervoer: de afstand tussen internaat of pleeggezin en het ouderlijk huis bedraagt km 

(Alleen invullen indien van toepassing) 

Eigen vervoer 



2/3  

 
 
 
 

5. Gegevens school 
 

 

Naam school  

 

Adres  

 

Postcode en plaats  

 

Afstand tussen huis en school 
 

……………………………. km 

 

Richting (openbaar / bijzonder)*  

* Bij bijzonder onderwijs moet u Verklaring 1 op pagina 2 invullen 

 
Schoolsoort 

 

 

Schoolsoort 
 

Vul het juiste deelformulier in 

 

Basisonderwijs 
 

Deelformulier A 

 

Speciale school voor basisonderwijs 
 

Deelformulier A 

 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 
 

Deelformulier B 

 

Voortgezet onderwijs 
 

Deelformulier C 

 

Bijlagen behorende bij de aanvraag 
 

 

 

6. Ondertekening 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
 

 

Datum en plaats 
 

Ondertekening 

  

 

Verklaring 1 

Als u een vergoeding vraagt naar een school die verder weg is dan andere scholen van dezelfde 

onderwijssoort, dan moet u schriftelijk verklaren dat u bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of tegen 

de richting van alle bijzondere scholen die dichter bij huis liggen. 

 
Ik verklaar dat ik overwegende bezwaren heb tegen het openbaar onderwijs en/of de richting van het 

onderwijs van alle bijzondere scholen die dichter bij huis liggen. 
 

Datum en plaats 
 

Handtekening 

  

 
 
 

In te vullen door de gemeente 
 

 

Datum ontvangst 
 

Naam baliemedewerker 
 

Paraaf 

   

        Deelformulier A 

           Deelformulier A 

           Deelformulier B 

           Deelformulier C 
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Toelichting aanvraagformulier algemeen 

Algemene gegevens 

Voor de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten naar de dichtstbijzijnde school waar de 

leerling naar toe kan. 

 
Formulieren die niet goed zijn ingevuld kunnen niet verwerkt worden. Wij sturen ze terug en geven aan wat 

u nog moet invullen. U heeft hiervoor 2 weken de tijd. Zodra het formulier weer bij ons terug is, wordt de 

aanvraag verwerkt. 

 
Als het formulier helemaal ingevuld en ondertekend is, kan het worden opgestuurd naar: 

 

 
 

Soms moeten er stukken worden meegestuurd. Wilt u deze meteen bijvoegen? 

Vragen 

Voor alle vragen over het vervoer kunt u terecht bij het Sociaal Team Texel. 

 Maandag tot en met donderdag van 8.30 – 12.30 uur 

 Telefonisch maandag to en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur, telefoonnummer 14 0222. 

Veranderingen 

Als u verhuist of als uw kind van school gaat of naar een andere school, moet u dit aan ons doorgeven. Wilt u 

dit schriftelijke doen naar: 

 

Vraag 1 

Bij aanvrager wordt bedoeld: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. 

Vraag 2 

U vult de officiële naam/namen van de leerling in. U vult alleen het adres in als dit anders is dan uw adres. 

Vraag 3 

Als de leerling naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat en daarom in en internaat of pleeggezin woont, 

betalen wij de kosten van het weekendvervoer naar huis. 

Vraag 4 

Hier vult u in wanneer het vervoer in moet gaan. Meestal is dit de 1e dag na de zomervakantie. 

Vraag 5 

Afstand 

Als de afstand tussen huis en school meer dan 20 kilometer is, kan een draagkrachtafhankelijke bijdrage 

worden gevraagd. Bij de berekening van de afstand tussen huis en school geldt de kortste weg. 

Richting 

De vergoeding wordt berekend naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting. De 

richting is de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van de school. Als u bezwaar heeft tegen het 

openbaar onderwijs of de richting van de dichterbij gelegen bijzonder scholen, moet u dit schriftelijk 

aangeven. Vul hiervoor Verklaring 1 in. 

Schoolsoort 

Met het voortgezet onderwijs worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs bedoeld (zoals VMBO 

(praktijkonderwijs en het leerwegondersteunende onderwijs), MAVO, HAVO en VWO). Leerlingen van 

voortgezet onderwijs krijgen alleen een vergoeding voor vervoer als zij een verstandelijke, lichamelijke 

en/of zintuiglijke handicap hebben en hierdoor niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen 

reizen. 

Ondertekening 

Als er geen handtekening onder het formulier staat of niet alle gegevens ingevuld zijn, kan de aanvraag niet 

verwerkt worden. Wij sturen de aanvraag terug (en geven hierbij aan wat er nog ingevuld moet worden). 

Zodra wij de aanvraag weer terug hebben en als alles ingevuld is, wordt de aanvraag verwerkt. 

Gemeente Texel, T.a.v. Sociaal Team Texel, Postbus 200, 1790 AE  DEN BURG 

Gemeente Texel, T.a.v. Sociaal Team Texel, Postbus 200, 1790 AE  DEN BURG 


