
Gegevens cliënt

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geslacht
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en plaats
In Nederland sinds
Verblijfsvergunning
Vluchtelingenstatus
Culturele achtergrond
Godsdienst
Soort ID-bewijs
Registratienummer ID-bewijs geldig t/m
BSN-nummer
(burger servicenummer)

Gegevens plaatsende of aanmeldende instantie

Naam instantie
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail adres
Naam contactpersoon        werkdagen:

Reden van aanmelding

Wat is de hulpvraag? Wat zijn de problemen/klachten?

Aanvullende opmerkingen

Postbus 1256
1500 AG Zaandam
Nederland

tel.  : 06 81 846 693
e-mail : info@schemata.nl
website : www.schemata.nl
ING nr  : 7411616
KVK : 56091680
BTW  : NL.134373893.B01Aanmeldingsformulier

professionals & paraprofessionals
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Andere kinderen
Naam +
achternaam
kinderen

geboortedatum Vol/ half/ stief
broertje-zusje

Type onderwijs Thuiswonend/
elders wonend

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zijn ouders op de hoogte gesteld van de aanmelding?
Ja
Nee: waarom niet?

Huidige gezinssituatie

Naam biologische
moeder
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep

Naam biologische vader
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteland
Nationaliteit
Beroep

Welke taal wordt er
gesproken?
Zijn de ouders
gescheiden?
Is er een
omgangsregeling?

sinds:

zo ja, hoe ziet deze eruit?
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Andere belangrijke contacten (gastgezin, pleeggezin, familie, etc.)

Huidige situatie

Verblijfplaats op moment van aanmelding

Huidige school

Huidige dagbesteding / stage

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Relatie tot gezin
Hoe vaak bezoekt het kind
bovengenoemde(n)?

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Schooltype
Functioneren jongere op school
(Zowel didactisch als
gedragsmatig)
Contactpersoon/I.B.er

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Soort dagbesteding
Dagbestedingbezoek (o.a. veel
Verzuim of langere tijd thuis)
Contactpersoon/stagebegeleider

Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van verdovende middelen?

Ja; Toelichting:
Alcohol
Soft drugs
Hard drugs

Nee

Middelengebruik
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Basisgegevens

Ziektekostenverzekeraar

WA-verzekering
     Op eigen naam
     Op naam van
Naam verzekeringsmaatschappij
Polisnummer

Huisarts

Tandarts

Vrijwillige plaatsing of justitiële maatregel
Is er sprake van een justitiële maatregel?

ja / nee
Zo ja, welke?

VOTS
OTS
Voogdij
Jeugdreclassering
Sinds:

Wie heeft het ouderlijk gezag?
Beide ouders: ja / nee
Vader: ja / nee
Moeder: ja / nee
Anders, namelijk:

Betrokken hulpverlenende instanties
Voor wie
Soort hulp
Sinds
Tot:

Contactpersoon
Naam

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Polisnummer

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
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Telefoonnummer
E-mailadres

Voor wie
Soort hulp
Sinds
Tot

Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor wie
Soort hulp
Sinds
Tot

Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Voor wie
Soort hulp
Sinds
Tot

Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Belangrijk

De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het aanmeldingsformulier volledig en
naar waarheid is ingevuld.
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