
Aanmelding door de school

wanneer u een leerling wilt aanmelden voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u bijgevoegde 
documenten invullen: 

❑

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

schoolgegevens
groeidocument invoegen
basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem (volledige uitdraai t/m de meest recente gegevens) 
handelingsplannen (indien deze gegevens niet zijn opgenomen in groeidocument) 
vragenlijst  ingevuld door ouders
toestemmingsformulier ouders/verzorgers
eventuele verslaglegging van eerdere onderzoeken

wilt u deze documenten opsturen naar: 
DCTwente
Demmersweg 3
7556  BN Hengelo

Correspondentie over dit psychodiagnostisch onderzoek zal zo veel mogelijk per e-mail plaatsvinden. 
wanneer handtekeningen noodzakelijk zijn, zullen wij documenten per post versturen. 

voor vragen kunt u contact opnemen met Annelies Caron, annelies.caron@ijsselgroep.nl

DCTwente, Demmersweg 3 7556 BN Hengelo / T 074 - 8 516 574



Schoolgegevens 

Naam school, (locatie) _______________________________________________________ 
Adres  _______________________________________________________ 
Postcode _______________________________________________________ 
Plaats  _______________________________________________________ 
Telefoon _______________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________ 
Achternaam van de leerling _______________________________________________________ 

Voornaam _____________________________________  Geslacht: m   / v    
Geboortedatum _______________________________________________________ 

Groep  ____________________________  Combinatiegroep: ja   / nee   
Leerkracht _______________________________________________________ 
Interne begeleider _______________________________________________________ 
Directeur _______________________________________________________ 

De leerling zit op deze school sinds groep  ______________________________________________ 
Groepsverloop vanaf 4 jaar ________________________________________________ 

Schoolwisselingen ja     nee 
Zo ja: duur van verblijf en reden schoolwisseling 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Schoolverzuim:  normaal   veel 
Toelichting: ________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Reeds eerder aangemeld bij DCTwente? 
Zo ja, in welk schooljaar? 

 Ja   / nee 
________________________________________________ 

De aanmelding is ingediend door de directeur. 

Naam _________________________________   Handtekening  ___________________________ 
Datum _________________________________ 

N.B.   Uw aanmelding kan pas in behandeling genomen worden wanneer zowel dit formulier als het formulier van de ouders ingevuld en    
  ondertekend door ons is ontvangen!  
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Toestemmingsformulier voor ouders

Geachte ouders,

De school van uw kind is van plan advies te vragen aan DCTwente. Dit advies is bedoeld om uw 
kind zo goed mogelijk te begeleiden. Op de website kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat. Om 
advies te kunnen uitbrengen zal DCTwente onderzoek verrichten en heeft DCTwente gegevens 
over uw kind nodig. De benodigde gegevens kan DCTwente verkrijgen bij de school, bij uzelf en 
door eigen onderzoek (bijvoorbeeld psychologisch onderzoek en observatie). Volgens de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens mag DCTwente pas gegevens van uw kind inwinnen en bewerken 
als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Volgens deze wet moet DCTwente in een 
reglement aangeven welke gegevens worden opgevraagd en waarom ze worden opgevraagd. Een 
kopie van dit reglement treft u hierbij aan op de website www.dctwente.nl
Als blijk van uw toestemming, wordt u verzocht bijgaande verklaring in te vullen en te 
ondertekenen. Tevens vragen wij op de achterzijde van deze verklaring uw kijk op de 
problematiek van uw kind aan te geven. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Met u hopen 
wij dat onze advisering zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van uw kind.

Hoogachtend,

Team DCTwente
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http://dctwente.nl


Kijk van de ouders op de problematiek 

Wat is de reden dat uw kind bij DCTwente is aangemeld?
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Waarover maakt u zich op dit moment de meeste zorgen?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Op welke vragen wilt u een antwoord hebben? Wat is uw hulpvraag?
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Wanneer zijn de eventuele problemen ontstaan en is er volgens u een aanwijsbare reden voor?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Zijn er ingrijpende / stressvolle gebeurtenissen geweest in de afgelopen jaren?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Welke problemen worden naar uw inzicht door het kind zelf ervaren? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Deelt u de zorg van de school?         Ja           Nee omdat: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Wat zou er volgens u moeten gebeuren?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Wat zijn positieve aspecten in de ontwikkeling van uw kind? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Zijn er ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind in de periode van 0-4 jaar bijzonderheden 
geweest? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Zijn er ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind in de periode van 4 jaar tot nu bijzonderheden 
geweest? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Komen er problemen voor bij andere gezins- of familieleden (bijvoorbeeld dyslexie, 
concentratieproblemen, etc.)? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Heeft u eerder hulp gezocht voor uw kind? 
Zo ja, bij welke instanties of persoon, bijvoorbeeld schoolarts, huisarts, Mediant of Dimence, 
logopedist, fysiotherapeut. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Zijn er nog andere zaken die u zou willen melden of vragen? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Slotvraag 
Wat hoopt u met de aanmelding te bereiken en wat verwacht u van het onderzoek? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Verklaring toestemming
Ondergetekende(n) geeft/geven toestemming voor het psychodiagnostisch onderzoek dat binnenkort 

door DCTwente zal worden uitgevoerd.

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

De heer: 
Wonende te: 
Adres, postcode: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres:*  __________________________________________________________________ 
Opleidingsniveau:       __________________________________________________________________ 
geboortedatum:          __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

Mevrouw: 
Wonende te:* 

Adres, postcode:*  __________________________________________________________________ 
Telefoonnummer:*  __________________________________________________________________ 

E-mailadres:  __________________________________________________________________ 
Opleidingsniveau:  __________________________________________________________________ 
geboortedatum:         __________________________________________________________________
*alleen invullen indien ouders niet woonachtig zijn op het hetzelfde adres

Let op:
- indien beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders toestemming geven voor het

psychodiagnotisch onderzoek.
- Indien ouders gescheiden zijn: het ouderlijk gezag berust bij:  ❑  vader   ❑  moeder  ❑  beide ouders

Bij voogdij: wie is de gezinsvoogd en welke voogdijvereniging:  ________________________________

Algemene gegevens van het kind

Voor- en achternaam: _________________________________________________________________ 
Geboortedatum:   _________________________________________________________________ 
Plaats in kinderrij :       _________________________________________________________________
Nationaliteit:  _________________________________________________________________ 
Geboorteland (indien dit niet Nederland is): ____________________________________________________ 
Verblijf in Nederland sinds: _____________________________________________________________ 
Naam van de school:  _________________________________________________________________
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Ondergetekenden verklaren tevens een kopie in ontvangst te hebben genomen van het reglement 
persoonsgegevens van DCTwente en verklaren zich met de inhoud daarvan akkoord. 

Ondergetekenden zijn zich ervan bewust dat de persoons- en onderzoeksgegevens van hun kind in 
het (geautomatiseerde) bestand van DCTwente zullen worden opgenomen en geven toestemming 
aan diegenen  die in dienst van DCTwente werkzaam zijn, of anderzins in opdracht van DCTwente 
toegang krijgen tot bestanden,  kennis te nemen van de opgenomen gegevens.

Handtekening vader/voogd/verzorger(*) _________________________________________________

Datum: __________________________ Plaats: ____________________________________________

Handtekening moeder/voogd/verzorger(*) _______________________________________________

Datum: __________________________ Plaats: ____________________________________________
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