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AANMELDINGS- en  INTAKEFORMULIER Kinderopvang-plus  / BSO-plus  
 

Aanmeldingsdatum :       

Aangenomen door :       
 
Gezinsgegevens 

Naam kind   :      

Geboorte datum  :        jongen / meisje 

BSN nummer kind  :      

Culturele achtergrond  :      

Geboorteland   :      

Nationaliteit   :      

Spreektaal thuis  :      
 

Naam moeder   :      

Adres    :      

Postcode    :        Woonplaats:      

Telefoonnummer privé  :      

Telefoonnummer nood  :      

Emailadres    :      

Geboortedatum   :      

Geboorteland   :      

BSN nummer   :      

Culturele achtergrond  :      

Burgerlijke staat  :      

Hoogst gevolgde opleiding :      
  

Naam vader   :      

Adres    :      

Postcode    :        Woonplaats:      

Telefoonnummer privé  :      

Telefoonnummer nood  :      

Geboortedatum   :      

Geboorteland   :      

BSN nummer   :      

Culturele achtergrond  :      

Burgerlijke staat  :      

Hoogst gevolgde opleiding :      
 

Kunnen ouders Nederlands lezen?   Kies een item.      

 
Gegevens aanmelder 

 

Naam en functie aanmelder :          

Telefoonnummer  :      
Emailadres aanmelder  : 

Naam instelling   :      

Blijft aanmelder betrokken tijdens de plaatsing?  Kies een item. 
Aantal dagen opvang  :          

Voorkeursdagen   :      

Met ingang van   :      

Vóór intakegesprek met ouders contact met aanmelder opnemen: Kies een item. 
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Gegevens huidig kinderdagverblijf, BSO, peuterspeelzaal of school (indien anders dan 
aanmelder) 

 

Naam kdv / bso / psz / school:        

Naam en functie contactpersoon:         Telefoonnummer:       
Emailadres contactpersoon:  

 
Problematiek/reden van aanmelding (maximaal 4) 

Kies een item.
 

Kies een item. 
 

Kies een item. 
 

Kies een item. 
 
Beschrijf kernachtig het probleem en het gedrag van het kind en/of de ouders/het gezin. Sinds 
wanneer bestaat het probleem?  
 
Beschrijf kernachtig het probleem en het gedrag van het kind en/of de ouders op het huidige kdv, 
psz, school of bso. Sinds wanneer bestaat het probleem? 
 
Overige opmerkingen 
      
 
BESLUIT ZORGCOORDINATOR: 

Intake KO+:     Kies een item.              
Indien nee, reden:   Kies een item. 
 
Indien ja: 
 
Intakegegegevens algemeen: 

Datum intake   :       
Naam intaker   :            
Locatie intakegesprek  :       

Aanwezig bij intakegesprek :          

 
 

Ouder 1 Ouder 2    Kies een item. 

Werkt u in loondienst?   Kies een item. Werkt u in loondienst?   Kies een item. 

Heeft u een eigen onderneming?  Kies een item. Heeft u een eigen onderneming?  Kies een item. 

Werkt u mee in de onderneming van uw partner? 

 Kies een item. 
Werkt u mee in de onderneming van uw partner? 

Kies een item. 

Volgt u een opleiding?  Kies een item. 
Zo ja, naam onderwijsinstelling: 

      

Volgt u een opleiding?  Kies een item. 
Zo ja, naam onderwijsinstelling: 

      

Volgt u een traject bij een reïntegratiebedrijf? 

Kies een item. 
Zo ja, naam reïntegratiebedrijf:       

Bent u inburgeringsplichtig?  Kies een item. 

Volgt u een traject bij een reïntegratiebedrijf? 

Kies een item. 
Zo ja, naam reïntegratiebedrijf:       

Bent u inburgeringsplichtig?  Kies een item. 
 

Komen ouders in aanmerking voor bijzondere bijstand SOZAWE Kies een item.

Komen ouders in aanmerking voor Sociaal Medische Indicatie via GGD?   Kies een item.
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Actuele gezinssituatie 

(feitelijke informatie over dagbesteding ouders, dagbesteding kinderen, overige gezinsleden)
      

Hulp- en dienstverleningsgeschiedenis van het kind / gezin 

(Naam organisatie, contactpersoon, contactgegevens, inhoud en resultaat van interventie) 
      
 

Ontwikkeling kind 

(Zwangerschap, bevalling, ontwikkelingsgebieden, belangrijke gebeurtenissen) 
      
 

Somatiek 

(Ziekten, ziekenhuisopname, medicatie) 
      
 

Ouders  

(achtergrond, ingrijpende gebeurtenissen en netwerk)
      
 

Hulpvraag ouders met betrekking tot hun kind 

(Beschrijving wat ouders willen veranderen en leren)
      
 

Samenvatting 

      
 
Advies zorg coördinator 

 
Advies: 
 
Toelichting: 
 
Aantal dagen in geval van plaatsing: 
 

 
Datum:       
 
 
 
 
Handtekening zorgcoördinator 


