
 
VRAGENLIJST BIJ AANMELDING 

Deze vragenlijst graag invullen en mailen voor het intakegesprek. 
 
Datum: 

 
Naam: 

 
 
1. Reden van aanmelding: wat is je hulpvraag? 

 
 

 
 
2. Ben je op grond van bovenstaande moeilijkheden al eens onderzocht? 

  ja  nee 

 

3. Zo ja, door wie en wanneer? 
 

 
 
4. Wat waren de belangrijkste conclusies? 

    (Indien van toepassing: neemt u a.u.b. een kopie van het verslag mee naar het  
     intakegesprek) 

 
 
 

 
 

5. Hoe en wanneer zijn de moeilijkheden begonnen/ontstaan? 
 
 

 
 
6. Is er verschil tussen het gedrag thuis en op school? 

 
 

 
7. Wil je het gedrag thuis en/of op school hieronder kort beschrijven: 
 

 
 

 
 



 

8.Kruis elk van de volgende woorden aan die van toepassing zijn (geweest): 

O scheiding van ouders O bedplassen  O slaapwandelen 

O duimzuigen   O nagelbijten  O angsten 

O stotteren   O veel ziek  O ernstige ongelukken 

O overlijden in familie O gepest  O overig, namelijk… 

 

10. Belangstelling en hobby’s: 

 

 

11. Niveau van school en profielkeuze indien van toepassing: 

 

12. Hoe verloopt het contact met leeftijd- en klasgenoten? Maak je makkelijk  

      vrienden? 

 

13. Gewicht en lengte?  

 

14. Zijn er bijzondere dingen in je leven gebeurd en zo ja welke? 

 

 

15. Komen er ziekten en/of stoornissen voor in de familie*?  (* familie kan behalve je gezin  

      ook gezin van herkomst van vaders of moederskant zijn). 

 

 

16. Komen er (veel) ongelukken of ziekenhuisopnames voor in de familie*? 

 

 

17. Is er sprake van verslaving in de familie* (alcohol, drugs, gokken, roken e.d.)? 

 

 

18. Speelt religie een (grote) rol in de familie* en op welke wijze? 

 

 

 

 

 
19. Wat waren de omstandigheden tijdens zwangerschap en geboorte? 



 
 

 
20. Hoe was je als baby, peuter en kleuter? 
 

 
 

Hieronder staan een aantal begrippen. Wil je aankruisen wat van toepassing is?  
 

Gevoeligheid   Jongere is erg gevoelig voor gebeurtenissen/emoties 

    Gevoeligheid is normaal 

    Jongere past zich makkelijk aan 

 

Zelfvertrouwen  Jongere heeft over het algemeen weinig zelfvertrouwen 

    Jongere heeft wisselend zelfvertrouwen 

    Jongere heeft voldoende zelfvertrouwen 

 

Spanning   Jongere is meestal gespannen 

    Jongere is wisselend gespannen/ontspannen 

    Jongere is meestal ontspannen 

 

Uiting    Jongere kan zich onvoldoende uiten 

    Jongere kan zich matig uiten 

    Jongere kan zich voldoende uiten 

 

    Jongere is introvert 

    Soms introvert/soms extrovert 

    Jongere is extrovert 

 

Zelfbeeld   Jongere is vaak negatief over zichzelf 

    Jongere is soms negatief en soms positief over zichzelf 

    Jongere is meestal positief over zichzelf 

 

Contacten   Jongere maakt weinig contact met groepsgenoten 

    Jongere maakt zo nu en dan contacten 

    Jongere maakt voldoende contacten met groepsgenoten 

 

 Groepsgenoten maken weinig contact met Jongere 

    Groepsgenoten maken zo nu en dan contact 

    Groepsgenoten maken voldoende contact met Jongere 

 

Samenwerking  Jongere kan nauwelijks met anderen samenwerken 

    Het samenwerken gaat wisselend 

    Jongere kan voldoende samenwerken met anderen 

 
  

Assertiviteit   Jongere komt nauwelijks voor zichzelf op 

    Jongere komt wisselend voor zichzelf op 

    Jongere komt voldoende voor zichzelf op 

 

Leraar    Jongere zoekt nauwelijks contact met Leraar 



    Jongere zoekt zo nu en dan contact met Leraar 

    Jongere zoekt regelmatig contact met Leraar 

 

    Contact met Leraar is geremd en kortdurend 

    Contact met Leraar is wisselend 

    Regelmatig contact met Leraar en voldoende lang 

 

Aandacht   Jongere vraagt vaak (negatief) aandacht 

    Jongere vraagt regelmatig (negatief) aandacht 

    Jongere vraagt geen extra aandacht van anderen 

 

Regels    Jongere kan zich aan veel regels helemaal niet houden 

    Jongere heeft nogal eens moeite met regels 

    Jongere kan zich aan regels houden 

 

Werkhouding   Jongere heeft een zwakke werkhouding 

    Jongere heeft een wisselende werkhouding 

    Jongere heeft een acceptabele werkhouding 

 
 

Sociaal functioneren thuis   Goed  Normaal  Moeilijk 

Sociaal functioneren op school  Goed  Normaal  Moeilijk 

Hyperactief gedrag    Nooit  Soms  Vaak 

Passief gedrag     Nooit  Soms  Vaak 

Angstig     Nooit  Soms  Vaak 

Faalangstig     Nooit  Soms  Vaak 

Woede uitbarstingen/agressief  Nooit  Soms  Vaak 

Concentratieproblemen   Nooit  Soms  Vaak 

Slaapproblemen    Nooit  Soms  Vaak 

Spelgedrag     Erg sociaal  Normaal  Weinig sociaal 

Druk gedrag     Nooit  Soms  Vaak 

In zichzelf gekeerd    Nooit  Soms  Vaak 

 
Heb je nog andere zaken die belangrijk zijn voor de begeleiding dan kun je die hieronder of 

op de achterkant opschrijven. 
 
 

Bedankt voor het invullen! 


