
 

 

 

 

Toelichting bij de aanvraag leerlingenvervoer  
 

 

 

 

 

Algemeen 

U leest hier algemene informatie over het leerlingenvervoer en het aanvraagformulier. 

 Bij het berekenen van een vervoersvoorziening gaan wij uit van de kosten van vervoer naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school.  

 Vul het formulier goed in! Formulieren die niet correct of niet volledig zijn ingevuld, kunnen wij 

niet behandelen. Is het formulier niet goed ingevuld dan sturen we dat aan u terug. U krijgt de 

gelegenheid de aanvraag goed in te vullen en terug te sturen. Doet u dit niet, dan kunnen wij 

uw aanvraag niet verder behandelen! 

 Wij nemen binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn met 4 weken 

verlengen.  

 Geef wijzigingen zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door! Geef ook duidelijk de datum aan 

waarop de wijziging ingaat. Dan zorgen wij dat we de juiste voorziening vaststellen. 

Hebt u vragen over het leerlingenvervoer? Bel dan met team OEO, op werkdagen tussen 9.00 uur 

en 17.00 uur, telefoonnummer (0541) 58 81 11 of mail naar leerlingenvervoer@oldenzaal.nl 

Vraag 1 

Vul hier de gegevens van het kind in. Gebruik de officiële naam van het kind. Dat is de naam zoals 

het kind bij de Burgerlijke Stand staat ingeschreven. Vul ook het adres en postcode in van de wo-

ning waar de leerling verblijft en waar vandaan de school wordt bezocht.  

 

Vraag 2 

Vul hier in naar welke school het kind gaat. Vul het adres in van de locatie. 

Vraag 3 

Leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht toegekend worden. 

Vraag 4 

Gaat het om vervoer naar een school van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke 

richting? Dan is de kortste afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school bepalend. 

Vraag 5 

Allereerst kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor het kind voor het reizen per fiets. Ook 

de begeleider van het kind kan een vergoeding krijgen. Die vergoeding geldt alleen voor de kilome-

ters dat het kind begeleidt wordt.  

Vraag 6 

Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een 

dienstregeling per trein of bus. Moet de leerling een begeleider meenemen als hij/zij met het open-

baar vervoer reist? Dan worden ook de vervoerskosten voor de begeleider vergoed. Is openbaar 

vervoer niet mogelijk, vul dan verklaring 1 in. 

 

 
  

 

Bezoekadres 

Postadres 

 

Telefoon 

E-mail 

Internet 

 

Ganzenmarkt 1 

Postbus 354 

7570 AJ Oldenzaal 

(0541) 58 81 11 

info@oldenzaal.nl 

www.oldenzaal.nl 

mailto:leerlingenvervoer@oldenzaal.nl


Vraag 7 

Vervoer door uzelf of derden per motorvoertuig. Het eigen vervoer wordt vergoed op basis van de 

kosten van het openbaar vervoer.  

Een kilometervergoeding wordt alleen verstrekt als er een reden is voor aangepast vervoer. De 

reisafstand, reistijd en kosten bepalen wij met behulp van Easytravel. 

Vraag 8 

Onder aangepast vervoer wordt verstaan: vervoer per (school) busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi. 

Aangepast vervoer is alleen in bijzondere gevallen mogelijk. Als beide ouders werken, is dat op 

zich geen reden voor aangepast vervoer. 

Denkt u dat aangepast vervoer nodig is? Vul dan verklaring 1 in. In die verklaring moet een be-

schrijving van de handicap van het kind staan. Zorg ervoor dat het formulier ook ondertekend 

wordt! Als dit advies ontbreekt kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

 


