
Aanmeldformulier ouders/verzorgers 

Onderzoek en behandeling 

Personalia van het kind 
Achternaam   :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Roepnaam   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

BSN   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteplaats   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteland   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wonend in Nederland sinds   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat en huisnummer   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gemeente   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

School   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Groep en groepsverloop  : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en e-mail leerkracht          : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en contactgegevens IB    : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)   : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vragen over de gezinssamenstelling 

Naam ouder(s)/verzorger(s): Geboortedatum: Beroep: Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: ☐ gehuwd ☐ ongehuwd ☐ gescheiden ☐ samenwonend

In geval van scheiding, hebben beide ouders het gezag? ☐ Ja,  ☐ Nee, namelijk: ……………………………………………………

Naam kinderen: j / m: Geboortedatum: School/beroep: Nationaliteit: 



 

 
 
 
 

Toestemmingsformulier 

Voordat gestart kan worden met een psychodiagnostisch onderzoek en behandeling bij kinderen of jongeren, 
dienen beide ouders/verzorgers met ouderlijk gezag volgens de wettelijke regelgeving toestemming te geven voor 
het onderzoek of de behandeling. 

Ondergetekende(n), de met de ouderlijke macht belaste ouder(s)/verzorger(s) van:  

Naam kind: ……………………………………………………………… 
 

Verlenen hierbij KluppluZ toestemming voor:  
• het uitvoeren van onderzoek/behandeling; 
• eventuele video-/audio-opnamen, indien dit in het kader van het onderzoek/de behandeling 

nodig is; 
• het opvragen van relevante gegevens bij de huidige school van het kind; 
• kennis delen met collega’s van KluppluZ die bij de uitvoering van het onderzoek/de behandeling 

betrokken zijn; 
• het opslaan van de persoonsgegevens in het (geautomatiseerde) bestand van KluppluZ. De door u 

ingevulde gegevens, alsook de onderzoeks- en behandelgegevens, worden opgeslagen voor zolang 
de wettelijke termijn dat aangeeft, waarbij KluppluZ handelt volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

 
KluppluZ is aangesloten op Zorg voor Jeugd. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt 
tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar werken. Binnen onze organisatie kunnen 
regiebehandelaren zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af nadat zij de jeugdige 
en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd, tenzij dit echt niet kan. In het systeem komt alleen te 
staan dat er zorgen zijn over een jeugdige; er wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld. Op  
www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. 

 
Na het afronden van het onderzoek/de behandeling wordt een algemeen (neutraal) afschrift verstuurd aan de 
verwijzer, waarin wordt aangegeven dat het onderzoek/de behandeling is afgerond. Er worden geen inhoudelijke 
uitspraken gedaan in het afschrift aan de verwijzer. 

 
U geeft met uw toestemming aan op de hoogte te zijn van de procedure van het onderzoek en de daarbij horende 
rechten en plichten (de onderzoeksprocedure O&B is te vinden op onze website). KluppluZ volgt de beroepscode 
van de NVO en het NIP, alsook de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 
Handtekeningen (beide ouders/verzorgers dienen toestemming te geven) 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Relatie tot het kind: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Relatie tot het kind: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 
 
 

Is de jeugdige 12 jaar of ouder? 
Bij kinderen jonger dan 12 jaar hoeven wettelijk gezien uitsluitend de ouder(s)/verzorger(s) toestemming te geven. Bij jeugdigen 
tussen 12 en 16 jaar is zowel toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) als van de jeugdige zelf nodig. 

 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Handtekening jeugdige:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 

Vragenlijst over uw kind 
 

Met behulp van deze vragenlijst krijgen we inzicht in het huidig functioneren van uw kind. We vragen u deze 
vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden steeds toe te lichten. Mogelijk behoort een 
intakegesprek ook tot het onderzoek- of behandeltraject. U kunt uw antwoorden hierin verder toelichten. 

 
 

Vragen over het huidig functioneren 

Wat is de aanleiding voor deze aanmelding? 

 

 
Waar liggen uw vragen als het gaat om het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Waar maakt u zich zorgen 
over? 

 

 
Wat zijn de sterke en positieve kanten van uw kind? 

 

 
 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de (vroege) ontwikkeling van uw kind? 

 



 

 
 
 
 
 

Hoe zit uw kind in zijn vel op school en thuis? Kunt u dit toelichten? 
 
 

 
 

Vragen over sociale relaties 

Hoe verloopt het contact tussen u en uw kind en met andere volwassenen (bijvoorbeeld leerkrachten of 
onbekenden)? Kunt u dit toelichten? 
Contact met ouder(s): 

 
 
 

Contact met andere volwassenen: 

 
Hoe verloopt het contact tussen uw kind en eventuele broers/zussen en leeftijdsgenoten? 

 

 
 

Vragen over het schoolse functioneren 

Gaat uw kind graag naar school? Waarom wel of waarom niet? 
 

 
 

Wat verloopt er goed in de ontwikkeling van uw kind op school? Waar bent u tevreden over? 
 



 

 
 
 
 

 

Op welke gebieden vindt u dat er dingen verbeterd kunnen worden als het gaat over de ontwikkeling van uw kind 
op school? 

 

 
Indien van toepassing, wat hebben u en/of de school al ondernomen en met welk resultaat? 

 

 
 

Overige vragen 

Zijn er bijzonderheden in het leven van uw kind die van invloed zijn op de huidige situatie en die van belang 
zijn voor het onderzoek? 

 
 

 
      Is uw kind onder behandeling (geweest) bij bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie of een medisch specialist?        
      Zijn er contacten (geweest) met Centrum Jeugd en Gezin en/of andere instanties zoals Jeugdzorg/GGZ?  
     Zo ja, waarvoor, hoe lang en met welk resultaat? 

 
 

 
       Wat zijn uw verwachtingen van dit onderzoek? 

 

 
 

Het onderzoek kan plaatsvinden op de volgende dagen*: 
☐ maandag ☐ woensdag ☐      vrijdag 
☐ dinsdag ☐ donderdag 

*Waar mogelijk wordt rekening gehouden met uw voorkeur. Geef indien nodig dagdeel aan. 
 

 
Bedankt voor uw medewerking! 
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