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LET OP:  voor het digitaal invullen van dit formulier heeft u de meest recente versie van  

Adobe Acrobat Reader nodig. Download dit formulier eerst naar uw computer en open  

het daarna in Adobe Acrobat Reader.  Vul uw gegevens in, sla het ingevulde bestand op 

alvorens het te versturen. 

Deze intakevragenlijst is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die zijn aangemeld voor diagnostiek of 

behandeling. We hechten veel waarde aan uw informatie, omdat u uw kind het beste kent. Uw informatie over hoe  

het thuis met uw kind gaat en over de ontwikkeling van uw kind kan relevant voor het onderzoek zijn. U kunt ons ook 

laten weten wat u verwacht van deze aanmelding. De school krijgt een vergelijkbare vragenlijst om in te vullen door 

de leerkracht en/of de intern begeleider. In het intakegesprek dat volgt, zullen we de aanmelding verder bespreken. 

Dan kunt u ookhet een en ander toelichten en ons vragen stellen. 

U kunt aankruisen wat van toepassing is. Indien een vraag niet van toepassing is op uw kind, kunt u ‘n.v.t’. opschrijven. 

Wanneer u een antwoord niet weet, kunt u er een ‘?’ neerzetten.

Intakevragenlijst ouders

1. Informatie over het aangemelde kind en het gezin 

 

Deze lijst is ingevuld door 
 

Datum 

Op wiens verzoek vindt de aanmelding plaats?
  

Gegevens kind

Roepnaam en achternaam
 

Jongen
 

 Meisje
 

Geboortedatum
  

Leeftijd
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Gegevens ouders/verzorgers (huidige opvoeders)

Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2
 

Naam
  

Telefoon
  

Mobiel
  

E-mailadres
  

Zijn ouders gescheiden?
 

Nee
 

 Ja 

 

2. Reden van aanmelding en hulpvragen

Geef hier een korte omschrijving van uw kind

Wat is de reden van aanmelding? Indien uw kind door de school is aangemeld; wat ziet school als de reden van  

aanmelding? 

Herkent u de problemen/het beeld zoals de school dit ervaart?

Hoe staat u tegenover deze aanmelding indien de school heeft aangemeld?  

Waarover maakt u zich het meest ongerust? 
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Op welke vragen wilt u antwoord krijgen?

Wat wilt u met de aanmelding bereiken? Wat verwacht u van ons?

Zijn er externe instanties betrokken (geweest) bij uw kind in de vorm van begeleiding of onderzoek?  

Denk aan logopedie, fysiotherapie, onderzoeksbureau. 

3. De huidige situatie

Welk gedrag is positief; waarin is uw kind goed, wat is leuk aan uw kind? 

Wat doet uw kind graag na schooltijd? Wat vindt uw kind leuk om te doen?

Hoe kijkt uw kind tegen school aan?

Wat gaat goed met uw kind op school? 
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Wat waardeert u aan de school, de groep en de leerkracht? 

Waarin bent u als opvoeder of gezin sterk, wat gaat thuis goed?

Heeft uw kind emotionele of gedragsproblemen in de thuissituatie?
 

Ja
 

 Nee 

Zo ja, beschrijf deze in onderstaande tabel. 

Gebied Wat gaat goed? Wat is nog moeilijk?

Naar buiten gericht gedrag 

(Externaliserend)

(Naar binnen gericht gedrag 

(Internaliserend)

Omgang met andere kinderen 

(broertjes, zusjes, vriendjes, 

vriendinnetjes)

Omgang met ouders

Omgang met volwassenen

Overig

Ervaart u problemen in de opvoeding?
 

Ja
 

 Nee 

Zo ja, welke?

Wenst u hulp of ondersteuning bij de opvoeding?
 

Ja
 

 Nee 
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Medische gegevens

Zijn er medische bijzonderheden bij uw kind welke relevant kunnen zijn voor deze aanmelding? 

 

 

Indien u dit met ons wilt delen, welke van onderstaande problemen komen in de gezinssituatie voor en/of zijn  

familiair erfelijk? 

 

Gebied  Bij wie komen de problemem voor?

Spraak- en taalproblemen 

Dyslexie

Leerproblemen

Verstandelijke handicap

Epilepsie

Somberheid

Verslaving

Overspannenheid

Gedragsproblemen

Overig

 

4. De ontwikkeling van uw kind

Zwangerschap en bevalling 

Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap en/of bevalling welke invloed gehad kunnen hebben op  

de ontwikkeling van uw kind? Zo ja, welke?

 

Baby- en peuterperiode van 0-4 jaar

Wat voor baby was uw kind? 

 

Hoe verliep het contact met uw baby?
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Hoe verliep het contact van uw baby met anderen? 

 

Waren er problemen bij het zindelijk worden? 

 

Kon uw kind goed spelen? 

 

Welke voorschoolse voorziening heeft uw kind bezocht? 
 

Kinderdagverblijf 
 

Peuterspeelzaal 
 

Geen

Hoe ging dat? 

 

Waren er bijzonderheden in de baby- en peuterperiode? Zo ja, beschrijf deze in de tabel hieronder.

Bijzonderheden

Motoriek 

Denk aan leren fietsen, sporten,  

tekenen, fysiotherapie

Taalontwikkeling 

Denk aan leren praten, logopedie

Gedrag 

Denk aan eenkennig, veel huilen, koppig,  

driftig, druk, slecht luisteren, verlegen, bang

Overig

Schoolgeschiedenis

Hoe ging/gaat het in de kleutergroepen (groep 1 en 2)? 

 

Hoe ging/gaat het in groep 3/4? 
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Hoe ging/gaat het in groep 5 t/m 8? 

 

Taalontwikkeling

Wordt er thuis naast Nederlands een andere taal gesproken?  Ja
 

 Nee 
 

Indien ja, welke taal/talen spreekt u thuis?

 

Hoe goed spreekt uw kind de Nederlandse taal?

 

Hoe goed spreekt uw kind de andere taal/talen?

 

5. Mogelijke verklaringen

Zijn er de laatste jaren ingrijpende gebeurtenissen geweest? Ja
 

 Nee 
 

Zo ja, welke? 

Denk aan scheiding, overlijden van een gezins- of familielid, geboorte broertje/zusje, ontslag, verhuizing.

Welke mogelijke verklaringen ziet u voor eerder genoemde problemen?

Vanuit leerlingkenmerken

Vanuit het handelen van de leerkracht

Vanuit de schoolsituatie 

Vanuit de thuissituatie

Andere verklaringen
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6. Toestemming

Ter informatie: u kunt onderstaande toestemmingen altijd weer intrekken door dit ons schriftelijk mede te delen  

via info@zienindeklas.nl.

Geeft u toestemming gegevens van andere hulpverleners op te vragen indien relevant? Ja
 

 Nee 

Geeft u toestemming om gegevens bij de basisschool op te vragen? Ja
 

 Nee 

Wilt u dat de basisschool betrokken wordt bij het adviesgesprek? Ja
 

 Nee 

Overige relevante informatie die u niet in dit formulier kwijt kan:

7. Ondertekening

U geeft toestemming voor onderzoek en begeleiding van uw kind door ZIEN in de Klas en gaat akkoord met onze  

Privacy Policy rondom het (digitaal) verwerken en opslaan van de gegevens van uw kind. ZIEN in de Klas handelt  

volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Ondertekening door degene(n) die met het ouderlijk gezag is/zijn belast. Indien de ouders zijn gescheiden,  

dienen beiden deze verklaring te ondertekenen.

Naam verzorger 1 Naam verzorger 2

  

Handtekening verzorger 1 Handtekening verzorger 2

  

Datum ondertekening Datum ondertekening

   

Veel dank voor het invullen van de vragenlijst!

 

Denkt u aan het toesturen van eventuele bijlagen, zoals onderzoeksverslagen en/of behandelplannen  

als u daar geen bezwaar toe heeft. 

Versturen 

Vul uw gegevens in, sla het ingevulde bestand op alvorens het te versturen naar: info@zienindeklas.nl.   

Voor vragen kunt u tevens mailen naar info@zienindeklas.nl of bellen met 030-2437682.

http://zienindeklas.nl/documenten/

