
 

 
Aanmeldformulier school/leerkracht  
Onderzoek – behandeling/begeleiding 
 
Met behulp van deze vragenlijst krijgen we inzicht in het huidig functioneren van de leerling. We vragen 
je/jouw deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en jouw antwoorden steeds toe te lichten. 
Mogelijk behoort een (telefonisch) vervolggesprek ook tot het onderzoeks- of behandeltraject. Je kunt 
jo uw antwoorden hierin verder toelichten. 
 
Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam school en plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Groep en groepsverloop: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam leerkracht: …………………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam Intern Begeleider: ………………………………………………………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Welke vragen wilt u beantwoord zien?  
Met betrekking tot het achterhalen van de onderwijsbehoeften van de leerling op een bepaald gebied 
en/of om jouw eigen handelen beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.  

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
Op welke gebieden denk je dat het onderzoek en/of de begeleiding/behandeling gericht 
moet worden? 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
In overleg met de ouders is afgesproken dat het onderzoek zal plaatsvinden op 
(aankruisen wat van toepassing is): 
☐ Ulvenhout 
☐ Eindhoven 
☐ Arnhem 
 
 



 

 

Vragen over het schoolse functioneren 
Wat is de aanleiding voor deze aanmelding? Is hierover contact geweest met ouders?  

 

 
 
Waar liggen jouw vragen en/of zorgen als het gaat om het gedrag en/of de leerontwikkeling 
van de leerling?  
 

 
 
Wat zijn de sterke en positieve kanten van de leerling? 
 

 
 
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de ontwikkeling van de leerling binnen de school? 
Wanneer was dat en wil je deze beschrijven? 
 

 
 
Hoe zit de leerling in zijn vel op school? Kun je dit toelichten? 
 

 
 

 
  



Hoe verloopt het contact tussen jou en de leerling? Hoe is dit met andere volwassenen 
(bijvoorbeeld andere leerkrachten of onbekenden)? Kunt je dit toelichten? 
Contact met leerkracht: 

Contact met andere volwassenen: 

Hoe verloopt het contact tussen de leerling en leeftijdsgenoten en/of andere leerlingen? Zijn er 
bijzonderheden te noemen? Zo ja, welke zijn dit? 

Gaat de leerling graag naar school? Waarom wel of waarom niet? 

Wat verloopt er goed in de ontwikkeling van de leerling? Waar ben je tevreden over? 

Op welke gebieden vind je dat er dingen verbeterd kunnen worden als het gaat over de 
ontwikkeling van de leerling bij jou in de groep of op school? 



 

 

Indien van toepassing, wat hebben jij en jouw collega’s in eerdere groepen al ondernomen om 
de leerling te helpen en met welk resultaat? 
 

 
 
Is de leerling binnen een ondersteuningsteam besproken? Zo ja, in welke groep(en), waarvoor 
en met welk resultaat? 
 

 
 
Overige vragen 
Zijn er bijzonderheden uit het leven van de leerling die van invloed kunnen zijn op de huidige 
situatie en die van belang zijn voor het onderzoek? 
 

 
 
Wat hoop je dat dit onderzoek en/of deze begeleiding/behandeling gaat opleveren?  
 

 
 
 
 

 
Deze vragenlijst is ingevuld door: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Functie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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