Aanvraag formulier: www.debijlesbeurs.nl
Geachte heer/mevrouw,
Voordat u het aanvraagformulier gaat invullen voor het aanvragen van bijles of studiebegeleiding
voor leerplichtige leerlingen bij Stichting de BijlesBeurs vragen wij uw aandacht voor het volgende:



Uitsluitend aanmeldingen uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag
en Braassem, Zoeterwoude,Waddinxveen, Leiden, Gouda en Woerden kunnen in
behandeling worden genomen.



Een aanvraag kan ingediend worden door ouders en/of leerling zelf, maar ook door
medewerkers van hulpverlenende organisaties, zoals maatschappelijk werk, (huis) artsen,
levensbeschouwelijke organisaties, gemeente, kredietbank, scholen, etc.



Als het formulier wordt ingevuld en ondertekend door een hulpverlener van een
geregistreerde hulpverlenende organisatie ten behoeve van een leerling dan dient de
aanvraag mede ondertekend te worden door de ouders van deze leerling. De aanvraag
dient vergezeld te gaan van een schooladvies, recente cijferlijst en een inkomensverklaring.



Wordt een aanvraag ingediend door de ouders van een leerling of een leerling zelf, dan dient
de aanvraag vergezeld te gaan van een bewijs dat het gezinsinkomen niet meer dan 120%
van het sociaal minimum bedraagt. Een bewijs van het krijgen van een sociale uitkering kan
al voldoende zijn.



In alle gevallen geldt dat het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
vergezeld dient te zijn van een korte sociale rapportage of motivatie.
Deze probleemschets moet de volgende elementen bevatten:
 -Een korte schets van de sociale omstandigheden van de leerling;
 -Een omschrijving van de schoolsituatie en hoe deze is ontstaan;
 -Wat zijn de gevolgen indien er geen bijles wordt vergoed;



Een volledige aanvraag wordt altijd met de leerling en ouders besproken tijdens een intake
gesprek. Het verslag van deze intake met bewijsstukken wordt voorgelegd aan het bestuur
van de stichting de BijlesBeurs die vervolgens beslist. Het besluit zal z.s.m. worden
toegezonden. Tegen een besluit is geen beroep mogelijk.



Een bijdrage van de BijlesBeurs wordt in principe direct aan de uitvoerende organisatie
verstrekt.



Worden bijlessen toegekend maar verschijnt een leerling niet dan worden de kosten in
rekening gebracht bij de aanvragende partij/ouders. Verschijnt een leerling voor de tweede
maal niet zonder geldende reden, dan vervalt de BijlesBeurs.



Schriftelijke aanvragen zonder relevante bewijsstukken worden niet in behandeling
genomen.

Fonds voor bijles en studieondersteuning aan jongeren met een gezinsinkomen tot 120% van het sociaal minimum.
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Intake De Bijlesbeurs
Datum intake/aanvraag:
Naam leerling:
Geboortedatum:
Adres, postcode en plaats:
Tel. thuis:
Tel. mobiel leerling:
E-mail ouders:
E-mail leerling :
Gegevens opleiding
School:
Adres:
Tel.:
Klas:
Mentor:
E-mail mentor:
Tel.: Coördinator:

Recente cijferlijst en schooladvies meesturen
Aanmelding door:
Organisatie (indien van toepassing)

:

Naam

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:
Handtekening aanvrager

Bewijs inkomen tot 120 % van het sociaal minimum meesturen
(verklaring van een uitkering of voor zelfstandigen een IB 60 verklaring)
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