Vragenlijst voor ouders/verzorgers
U heeft uw kind aangemeld voor een psychodiagnostisch e/o een pedagogisch-didactisch
onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld van uw kind te krijgen, wordt u verzocht de
onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. De gegevens zullen
vertrouwelijk worden behandeld. Als u vragen heeft over het onderzoek of over de
vragenlijst, neemt u dan gerust contact met mij op.
I Vragen over de persoonsgegevens van uw kind
Roepnaam____________________________________________________________
Achternaam___________________________________________________________
Voornamen (voluit) _____________________________________________________
Geboortedatum_________________________________________________________
Geslacht 0 jongen

0 meisje

Geboorteplaats_________________________________________________________
Nationaliteit____________________________________________________________
Taal die thuis gesproken wordt_____________________________________________
Adres__________________________________________________________________
Telefoon ouders overdag_________________Telefoon ouders ’s avonds______________
E-mailadres ouders____________________________________________
II Vragen over de gezinssamenstelling
Naam van ouder/verzorger 1_______________________________________
Geboortedatum_____________________________________________________
Beroep____________________________________________________________
Wat is uw relatie tot het kind? 0 biologische moeder 0 pleegmoeder 0 stiefmoeder
0 biologische vader 0 pleegvader 0 stiefvader
Naam van ouder/verzorger 2__________________________________________
Geboortedatum_____________________________________________________
Beroep____________________________________________________________
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Wat is uw relatie tot het kind? 0 biologische moeder 0 pleegmoeder 0 stiefmoeder
0 biologische vader 0 pleegvader 0 stiefvader
Aantal broer(s)_________Leeftijd(en)__________________________________
Aantal zus(sen)________ Leeftijd(en)__________________________________
Welke personen wonen met het kind in één huis?_________________________
_________________________________________________________________
Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden voorgekomen (zoals overlijden, scheiding, tweede
huwelijk, inwonende familieleden, invalide gezinsleden, verhuizing, ontslag, ziekten)?

__________________________________________________________________________
III Reden van aanmelding en vraagstelling
Geef een korte omschrijving van uw kind.

Heeft u zelf ideeën over de oorzaken van de problemen van uw kind?

Waarover bent u tevreden wat uw kind betreft? Wat zijn de positieve/sterke kanten?
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Maakt u zich ongerust over de ontwikkeling van uw kind? 0 ja 0 nee
Zo ja, waar maakt u zich het meest ongerust over?

Wat verwacht u van dit onderzoek?

Is uw kind eerder psychologisch onderzocht? 0 ja 0 nee
Zo ja, door wie/bij welke instelling(en)? _________________________________________
_________________________________________________________________________
Geeft u toestemming om de onderzoeksgegevens bij deze persoon/instelling(en) op te
vragen? 0 ja 0 nee
IV Vragen over de schoolsituatie
Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht? 0 ja 0 nee
Zo ja, welke periode? ___________________________________________
Was uw kind snel gewend op de basisschool? 0 ja 0 nee
Verliep de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel? 0 ja 0 nee
Welke school (naam en adres) bezoekt uw kind nu? _______________________________

In welke groep/klas zit uw kind? ______________________
Is uw kind wel eens van school gewisseld? 0 ja 0 nee
Zo ja, waarom? In welke groep? _______________________________________________
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Is uw kind wel eens blijven zitten? 0 ja 0 nee
Zo ja, in welke groep? ____________________
Verzuimt uw kind vaak van school? 0 ja 0 nee
Zo ja, met welke reden? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________
Gaat uw kind graag naar school? 0 ja 0 nee
Zo nee, waarom niet? _______________________________________________________

Wat ziet u op dit moment als het belangrijkste probleem op school?

Wat doet de school aan de problemen?

Wat vindt u van deze aanpak?

Hoe is het contact tussen u en de school?
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V Vragen over de lichamelijke ontwikkeling van uw kind
Waren er gedurende de zwangerschap of geboorte van uw kind bijzonderheden? 0 ja 0 nee
Zo ja, welke?

Heeft uw kind aangeboren afwijkingen (lichamelijke handicaps, chronische ziekten, erfelijke
aandoeningen)? 0 ja 0 nee
Zo ja, welke?

Is uw kind opgenomen geweest in een ziekenhuis? 0 ja 0 nee
Zo ja, waarom en wanneer?

Eet uw kind goed? 0 ja 0 nee
Slaapt uw kind goed? 0 ja 0 nee
Is het gehoor in orde? 0 ja 0 nee
Is het gezichtsvermogen in orde? 0 ja 0 nee
Heeft uw kind fysiotherapie gehad? 0 ja 0 nee
Heeft uw kind logopedie gehad? 0 ja 0 nee
Is uw kind in een medisch kinderdagverblijf geweest? 0 ja 0 nee
Gebruikt uw kind medicijnen? 0 ja 0 nee Zo ja, welke?_____________________________
Is uw kind allergisch? 0 ja 0 nee Zo ja, waarvoor?________________________________
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Heeft uw kind op dit moment lichamelijke klachten? 0 ja 0 nee
Zo ja, welke?

Kunt u aangeven hoe uw kind de volgende functies ontwikkelde in vergelijking met
leeftijdsgenoten?
- staan en lopen 0 vlot 0 normaal 0 traag _____ maanden
- eerste woordjes 0 vlot 0 normaal 0 traag _____ maanden
- zindelijkheid
0 vlot 0 normaal 0 traag ______ maanden
Is uw kind lid van een club/vereniging? 0 ja 0 nee
Zo ja, welke? (hobby, sport, scouting) _____________________________________

Heeft uw kind andere hobby’s (zoals muziek, toneel, verzamelen)?
Zo ja, welke?_____________________________________________________________

Welke van de volgende gedragingen zijn van toepassing op uw kind?
0 duimzuigen 0 zenuwachtig, 0 onrustig gedrag
0 stotteren 0 onhandig gedrag
0 bedplassen 0 traag gedrag
0 angstig dromen 0 druk, aandachttrekkend gedrag
0 nagels bijten 0 stil, gesloten gedrag
Welke van de volgende zaken komen in de naaste familie voor?
0 dyslexie 0 ADHD 0 autisme
0 ernstige rekenproblemen 0 gedragsproblemen
0 anders, namelijk___________________________________________
VI Vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling
Verliep het contact in de baby- en peuterperiode met uw kind goed? 0 ja 0 nee
Zo nee, wat viel u op?
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Vond u het gedrag van uw kind opvallend in de eerste vier jaar (eenkennig, veel huilen,
koppig, driftig, druk, slecht luisteren, verlegen, angstig)? 0 ja 0 nee
Kunt u dit gedrag kort beschrijven______________________________________________

Heeft u op dit moment goed contact met uw kind? 0 ja 0 nee
Zo nee, wat gaat er niet goed?________________________________________________

Heeft uw kind goed contact met andere gezinsleden? 0 ja 0 nee
Zo nee, wat zijn de problemen?

Heeft uw kind goed contact met andere kinderen (buiten het gezin)? 0 ja 0 nee
Zo nee, wat zijn de problemen?

Gedraagt uw kind zich momenteel opvallend (koppig, verlegen, angstig, agressief, slecht
luisteren, druk, negatief, lusteloos)? 0 ja 0 nee
Zo ja, wat valt u op?
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Vindt u uw kind voldoende zelfstandig voor zijn/haar leeftijd? 0 ja 0 nee
Zo nee, waarom niet?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de onderzoeksprocedure en hun rechten. Hierbij
verlenen de ouders/verzorgers toestemming voor een onderzoek door psycholoog dr. Manita
van der Stel.
Datum____________________________________________________________________
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

__________________________________________________________________________
Naam ouder/verzorger 1

Naam ouder/verzorger 2

__________________________________________________________________________
Handtekening kind (indien 12 jaar of ouder)

Naam kind
_________________________________________________________________________

8

