
Achternaam van het kind:

Roepnaam:

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: 

Nationaliteit:

Adoptie of pleegkind? n.v.tPleegkindAdoptie

In Nederland sinds:

School:

Groep: 

Leerkracht:

1. Waarom wordt uw kind aangemeld bij de CED-Groep?

2. Wat zijn volgens u de problemen van/met huw kind?En sinds wanneer spelen deze?

3. Waardoor worden volgens u de problemen veroorzaakt en/of in stand 
gehouden?

4. Wanneer werd er voor het eerst met u over de problemen gesproken?

5. Deelt u de zorg van de school?
ja / nee, omdat…

6. Bent u het eens met de aanpak door de school? Zo nee, geef aan waar u het niet mee 
eens bent.

OUDERVRAGENLIJST AANMELDING CED 

Algemene gegevens A.

B. Algemeen

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden? Als een 
bepaalde vraag niet van toepassing is op uw situatie, kunt u de vraag overslaan.
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7. Wat zou er volgens u moeten gebeuren?

8. Wat heeft u tot nu toe zelf gedaan aan de problematiek?

9. Hoe reageert uw kind op de problemen?

10. Op welke vragen wilt u een antwoord hebben? Wat is uw hulpvraag?
• …

11. Wat verwacht u van deze aanmelding?

C. Gezinssituatie 

Hoe zit de gezinssamenstelling eruit? Bijvoorbeeld: vader- moeder - kind 1 - kind 2
Naam vader:

Geboortedatum vader:

Beroep vader: 

Naam moeder:

Geboortedatum moeder:

Beroep moeder:

Gebruikt moeder haar
meisjesnaam, zo ja hoe luidt deze?
Burgerlijke staat: gehuwd/gescheiden/samenwonend/alleenstaand

Indien sprake is van scheiding:
Bij wie woont het kind?

Wanneer zijn de ouders gescheiden?

Wie draagt/dragen het ouderlijk gezag?

Is er sprake van een omgangsregeling, zo ja, hoe luidt deze?

Wordt het ouderschap weer met een andere partner gedeeld?

Bij onder toezichtstelling, wie is gezinsvoogd, van welke instantie?



1. Overige gezinsleden (naam, geslacht, geboortedatum): 
• …
•

Zijn er nog andere huisgenoten?
nee / ja, namelijk: …

2. Plaats in de kinderrij:

3. Godsdienst/levensbeschouwing:

Omgangstaal:

Is er sprake geweest van verhuizing?
nee / ja, … keer in … jaren

Is er sprake geweest van schoolwisseling?
nee / ja, welke scholen eerder bezocht:

• … 
•

4. Andere factoren die van belang zijn:

D. Vragen over de ontwikkeling en gezondheid 

Waren er bijzonderheden voor/tijdens of na de bevalling? Zo ja, welke?

Is uw kind in het verleden (ernstig) ziek geweest? Zo ja, welke ziekte?

Is er sprake geweest van ziekenhuisopname? Zo ja, wanneer?

Hoe is de gezondheid van uw kind nu?

Zijn er problemen met het gehoor? Zo ja, graag toelichten:

Ziet uw kind goed?

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een specialist? Zo ja, bij wie, wanneer en 
waarvoor?

Op welke leeftijd werd uw kind zindelijk?



Op welke leeftijd ging uw kind lopen? 

Op welke leeftijd begon uw kind met praten?

Zijn er bij de zindelijkheid, het lopen en/of praten bijzonderheden opgevallen?

Zijn er bijzonderheden bekend over:
Eten 

Spelen

Slapen

E. Gedrag en opvoeding 

Omschrijving van het karakter van hetkind:

Interesses/hobby’s van uw kind:

Zijn er dingen die u opvallen aan het gedrag van uw kind (bijv. snel driftig worden, veel huilen, 
erg druk of juist teruggetrokken zijn)?

Hoe gedraagt uw kind zich in het contact met:
ouders
broer(s)/zus(sen)
andere kinderen
vreemden
familie
huisgenoten
Heeft uw kind vast vriendjes/vriendinnetjes? Zo ja, hoeveel?

Zijn ze veel ouder of jonger of van dezelfde leeftijd als uw kind?

Is uw kind vaak betrokken bij een ruzie?

Wordt uw kind vaak geplaagd?

Zit uw kind op een club, zo ja, welke?

Ervaart u de opvoeding van uw kind als moeilijk?
ja, omdat…
nee, omdat…
opmerkingen die van belang zijn:



F. Schoolgeschiedenis 

Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht?

Hoe heeft uw kind gereageerd op het naar school gaan?

Gaat uw kind graag naar school?

Wat doet uw kind op school het liefst?

Hoe ervaart u de contacten met de school?

Evt. aanvullende informatie:
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Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden? Als een bepaalde vraag niet van toepassing is op uw situatie, kunt u de vraag overslaan.
7.
Wat zou er volgens u moeten gebeuren?
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Wat 
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4.
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voor/tijdens of na de bevalling? Zo ja, welke?
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Op 
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Heeft uw kind vast vriendjes/vriendinnetjes? Zo ja, hoeveel?
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Wordt uw ki
nd vaak geplaagd?
Zit uw kind op een club, zo ja, welke?
Ervaart u de opvoeding van uw kind als moeilijk?
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Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht
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Hoe heeft uw kind gereageerd op het naar school gaan?
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