
* Het HCO gaat strikt vertrouwelijk om met de gegevens over de leerling. Raadpleeg voor meer informatie onze 

gedragscode voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode kunt u inzien en opvragen via onze website 

www.hco.nl. 
 

Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers 
De ouders/verzorgers van het kind vullen dit formulier in 

 

Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden 

van een geschikte aanpak en/of hulp voor uw kind, zodat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt.  

Uw informatie is heel belangrijk voor ons. U kent uw kind het beste. Ook willen we graag dat de 

aanpak en hulp voor uw kind aansluiten bij uw vragen en verwachtingen.  

 

De onderwijsadviseur van het HCO kan informatie uit deze intakevragenlijst opnemen in het 

onderzoeksverslag. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. 

Hierbij houden wij ons aan de beroepscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en 

de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO). Voor meer informatie hierover kunt u terecht 

op www.hco.nl. 

 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de onderwijsadviseur een gesprek met u. Deze vragenlijst dient 

hierbij als leidraad.  

 

 

1. Gegevens kind 

 

Voornaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum:  

Geslacht: 

Geboorteland: 

 

Indien van toepassing: 

Uw kind is in Nederland sinds: 

Waar heeft uw kind gewoond voordat het in  

Nederland kwam? 

 

Welke taal spreekt u thuis met uw kind? 

Met wie woont uw kind in huis? 

 

Heeft uw kind broers, zo ja, hoeveel?  

Wat is hun leeftijd? 

Heeft uw kind zussen, zo ja, hoeveel?  

Wat is hun leeftijd?  

 

Is uw kind eerder onderzocht of behandeld? 

Instelling: 

Reden van onderzoek/behandeling: 

Resultaat: 

 

Geeft u het HCO-toestemming om de gegevens bij deze instelling op te vragen? 

Indien ja: graag het toestemmingsformulier op pagina 8 invullen en ondertekenen.  

 

http://www.hco.nl/
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Beroep ouder(s)/verzorger(s):  

Naam:      

Beroep:  

Ouderlijk gezag:     Ja  nee 

 

Naam: 

Beroep:  

Ouderlijk gezag:     Ja  nee 

 

 

 

 

2. Reden van aanmelding  

Waarom wordt uw kind aangemeld?  

Denk hierbij aan leerontwikkeling, werkhouding, sociaal-emotioneel, gedrag enz.  

 

 

Waarom is de uw kind juist nu aangemeld? 

 

Wat is uw hulpvraag? 

 

 

3. Wat zijn uw wensen en verwachtingen van het onderzoek? 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

4. Wat verwacht u van de onderwijsadviseur van het HCO? 

 

 

 

 
5. Welke mogelijke verklaringen ziet u voor de gesignaleerde 
problemen? 

 

 
 

 
6. Zorgen en positieve aspecten 

Waar maakt u zich zorgen over? 

 

Wat zijn de sterke en positieve kanten van uw kind? 

 

Wat zijn de sterke en positieve kanten van de school? 
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Wat ziet u als sterke en positieve kanten binnen de thuissituatie? 

 

Gaat uw kind graag naar school? Waarom wel/niet? 

 

Wat vertelt uw kind thuis over school? 

 

 

 

7. Genomen maatregelen tot nu toe en de effecten  
Wat doet u thuis om uw kind te helpen? 

 

Wat doet school om uw kind te helpen? 

 

Wie zijn er nog meer betrokken? (denk aan: logopedie, fysiotherapie, psychologische hulp enz) 
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Wat werkt goed en waarom? 

 

Wat werkt niet goed en waarom? 

 

In hoeverre bent u tevreden met het resultaat en/of de aanpak? 

 

 

 

8. Wat moet er volgens u gebeuren om uw kind zo goed mogelijk 
verder te helpen? 
Thuis 

 

Op school 
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Anders  

 

 

 

9. Overige relevante informatie en opmerkingen 

Toelichting: Hier kunt u aangeven welke informatie u nog meer van belang vindt en/of welke vragen u 

nog heeft.  

 

 Zorgen Positief Toelichting 

    

Lichamelijke 

ontwikkeling: 
• ogen 

• oren 

• motoriek 

• eetpatroon 
• slaappatroon 

   

Gezondheid  

 

 
 

 

  

 

 

Werkhouding, motivatie, 

concentratie 

 

 
 

 

 

  

(sociaal) gedrag 
 

 

 
 

 

 

 

  

Overig: 

 

 

 
 

   

 

 

10. Zijn er nog punten die u bij het intakegesprek aan de orde wilt 

hebben? 
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Ondertekening 

 

Handtekening moeder/verzorger: 

 

datum 

 

Handtekening vader/verzorger: 

 

datum 

 

Handtekening kind (indien 12 jaar en ouder): 

datum 

 

 

 

 

 

Vriendelijk vragen we u: 

 

1. De vragen op deze intakevragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen 

2. Indien u toestemming geeft voor het opvragen van eventueel eerdere onderzoeksgegevens, 

het toestemmingformulier te ondertekenen. 

3. De ingevulde intake vragenlijst te ondertekenen en deze via de school te laten sturen of zelf 

(zonder postzegel) opsturen naar: 

 

HCO, t.a.v. naam onderwijsadviseur 

Antwoordnummer 53008 

2505 VB Den Haag 
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Handtekening  vader/verzorger: 

Toestemmingsformulier 
De ouders van 

Naam 
 

 
Geboortedatum 

 

 
Adres 

Postcode en woonplaats 
 

 
geven hierbij toestemming aan de onderwijsadviseur  van het HCO om informatie m.b.t. hun kind op 

te vragen bij: 

Naam instelling 
 

 
Adres 

 

 
Naam contactpersoon 

 
 
 
Naam instelling 

 

 
Adres 

 

 
Naam contactpersoon 

 
 
 
Naam instelling 

 

 
Adres 

 

 
Naam contactpersoon 

 

 
Datum:                     -  - 20 

 
Naam vader/verzorger: 
 

 

 
 
 
 
 
Naam moeder/verzorgster: 

Handtekening  

moeder/verzorgster: 

 
 
 
 
 
Naam kind (indien 12 jaar en 

ouder): Handtekening  kind: 
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