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Het Onderwijs Zorg Centrum        
Aanmeldingsformulier 

  

 
 

 
 

 
 
Geachte heer/ mevrouw,  

 
 

 

U wilt uw kind aanmelden bij het OZC.  Hierbij het aanmeldingsformulier 
en de checklist aan de hand waarvan u alle gegevens (zoveel mogelijk 

digitaal) naar ons toe kunt sturen.  
 

Zodra de informatie binnen is, nemen wij zo snel mogelijk contact met u 
op om ons besluit m.b.t. de aanmelding nader toe te lichten.   

 
 

 
Alvast hartelijk bedankt! 

 
 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 
 

 
 

Aanmeldingscommissie Onderwijs Zorg Centrum 
Emailadres: ozc@timon.nl 
 
 
 
 

  

mailto:ozc@timon.nl
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Graag aankruisen wat van toepassing is. Indien een vraag niet van toepassing is, kunt u 

‘n.v.t.’ opschrijven. Wanneer u het antwoord niet weet, kunt u er een ‘?’ neerzetten.  

 

 
Naam aangemelde kind  :  …………….………………………………………………………. 
Geslacht           :   jongen  meisje 

Geboortedatum   :  …………………………………………………………………….. 
Geboorteplaats   :  …………………………………………………………………….. 

BSN     :  …………………………………………………………………….. 
Nationaliteit    :  …………………………………………………………………….. 
Godsdienst/levensovertuiging :  …………………………………………………………………….. 

 
Adres     :  …………………………………………………………………….. 

Postcode    :  …………………………………………………………………….. 
Woonplaats    :  …………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer   :  …………………………………………………………………….. 

Mobiel nummer leerling  :  …………………………………………………………………….. 
Mobiel nummer ouder(s)  :  …………………………………………………………………….. 

Emailadres                              :  …………………………………………………………………….. 
 
 

Naam ouder 1    :  ……………………………………………………………………. 
Heeft gezag     : ja / nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)  

Woonadres    :  …………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
Telefoonnummer   :  ………………………………………………………………….. 

Naam ouder 2    :  ………………………………………………………………….. 
Heeft gezag     : ja / nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)  

Woonadres    : .…………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………… 
Telefoonnummer   :  ………………………………………………………………….. 

 
Bij (gezins)voogdij: Wie is de (gezins)voogd?  ……………………………………………… 

Telefoonnummer   :  ………………………………………………………………….. 

 

 
1. Reden van aanmelding 

Meldt u uw kind aan voor : 
 ondersteuning vanuit OZC op de huidige school van uw kind 

 plaatsing van uw kind op het OZC in Odijk combi onderwijs en zorg 
 plaatsing van uw kind op het OZC voor zorg en begeleiding richting arbeid 

 
Wat is de reden van aanmelding bij het OZC? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Hoe staat u tegenover de aanmelding op het OZC? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Waar maakt u zich het meeste zorgen over bij uw kind? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Heeft u uw kind bij andere scholen aangemeld?              ja  nee 
Zo ja, bij welke school? .……………………………………………………………………………………… 

 
Waarom is juist nu tot aanmelding besloten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Waarom bij het OZC? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hoe verloopt de samenwerking met de huidige hulpverlening en school ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wat verwacht u van de Hulpverlening en van het Onderwijs binnen het OZC? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Schoolloopbaan 
 

 
 

Basisschool: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……. 
 

 
Voortgezet onderwijs: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
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Contactpersoon VO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
Contactgegevens VO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
 
 

 
(Eerdere) hulpverlening 

Zijn er instanties bij uw kind/gezin betrokken?       ja  nee 
Eerdere hulpverlening: 
Instantie:    Naam:          Tel: 

………………………………………       …………………………………..       ………………………………….  
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 

………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 

 
Huidige hulpverlening 
Instantie:    Naam:          Tel: 

………………………………………       …………………………………..       ………………………………….  
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 

………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 
………………………………………       …………………………………..       …………………………………. 

Hulpverlening en onderwijs zijn vanuit het OZC maximaal geïntegreerd.  
Waarin is volgens u hulpverlening aan leerling en ouders buiten school 
noodzakelijk?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Traject onderwijs:  

Gewenst traject: 
     
 VMBO B leerjaar:……………  

 VMBO K leerjaar:…………… 

 VMBO TL leerjaar:…………. 

  Havo Leerjaar: ……………… 

  VWO Leerjaar: ……………… 

 IVIO certificaten (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling) 

(voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Biologie) www.ivio.nl  

 

 

http://www.ivio.nl/


Versie : 08-06-2020 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dossiervorming 

 
Zou u de volgende gegevens willen aanleveren naast dit aanmeldingsformulier. 

 
De aanmelding wordt pas in behandeling genomen wanneer het dossier compleet  is 
 

 
 Volledig ingevuld aanmeldingsformulier 
 

 Mailadres ouders en leerkrachten, mentor (check aanmeldformulier) 
 

 Rapportage (beschrijvende) diagnose 
 
 Rapportage jeugdhulpverlening  

 
 Rapportage ontwikkelingsperspectief of onderwijskundig rapport van de 

school van herkomst 
 
 Een overzicht van de leerresultaten (diploma’s en laatste rapport) 

 
 Het intelligentieniveau (verslag van een intelligentieonderzoek, bij voorkeur 

niet ouder dan twee jaar) 
 
 CITO eindtoets basisonderwijs score 

 
 Drempelonderzoek basisschool 

 
Na positief advies door de Aanmeldingscommissie, zijn de volgende 
gegevens noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen starten: 

 
 Toelaatbaarheidsverklaring (school van herkomst moet die aanvragen bij het 

Samenwerkingsverband) of arrangement (alleen bij plaatsing van uw kind in 
ODIJK)  

 

 Contract Moederschool (alleen bij plaatsing van uw kind in ODIJK)  
 

 
 Beschikking zorg (ouders vragen dit aan bij het wijkteam)  

 

 
 Alle emailadressen van betrokkenen om ze bij de intake uit te nodigen 
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Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de 
aanmeldingscommissie om de rapportage  (zoals hierboven ingevuld) 

die nog niet meegezonden is op te vragen bij betreffende instanties. 
Daarnaast geeft u toestemming om contact op te nemen met betreffende 
instanties. 

 
Hierbij geeft u toestemming dat medewerkers van onderwijs 

(Beukenrode) en medewerkers van zorg (Timon) informatie delen in het 
voortraject en gedurende het traject op het OZC. 
 

Bedankt voor uw medewerking. 
 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
Datum: 
Plaats: 

 
Handtekening leerling: 

 
 
 

…………………………… 
 

 
Handtekeningen ouder(s)/ verzorger(s) 
 

 
 

 
……………………………    ……………………………. 
 

 

 

 


