VOORBEELD TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS CAP en SEM
Instructie deel 1 (voor afname)
1. Controleer naam en geboortedatum van de leerling.
2. Maak het formulier daarna definitief en print de PDF
3. Vul met de hand in wat van toepassing is (soort onderzoek en doel)
4. Laat ouders/verzorgers tekenen
5. Zorg dat het toestemmingsformulier beschikbaar is voor het onderzoeksbureau.

Toestemmingsformulier voor:

☐ Intelligentieonderzoek (onderzoeksbureau: HCO, soort: NIO of Adit)¹
☐ Sociaal-emotioneel onderzoek (onderzoeksbureau: A-VISION, soort: LMT en DVL)¹

Deel 1 (afname onderzoek en uitwisseling tussen basisschool en onderzoeksbureau)
Onderstaand verlenen ouder(s)/verzorger(s), in het kader van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van hun kind/pupil, toestemming
voor:
1. deelname van hun minderjarige kind/pupil aan het hierboven aangekruiste onderzoek;
2. (alleen van toepassing bij sociaal-emotioneel onderzoek:) het door hieronder vermelde onderwijsinstelling aanleveren van relevante
onderzoeksgegevens als didactische resultaten en de uitslag van het intelligentieonderzoek. Deze resultaten zullen door het
onderzoeksbureau worden verwerkt in het onderzoeksverslag.
3. het rechtstreeks communiceren van de uitslagen en rapportages door het onderzoeksbureau aan de hieronder genoemde
onderwijsinstelling (basisschool).
Toelichting:
Het onderzoek maakt deel uit van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van uw kind.
Het onderzoek vindt plaats met medewerking van een psycholoog of orthopedagoog (met minimaal een basisaantekening diagnostiek).
Het onderzoeksbureau draagt verantwoordelijkheid voor de verwerking van de onderzoeksgegevens en de verslaglegging.
Het onderzoeksbureau stuurt de uitslag(en) en rapportages in beginsel rechtstreeks aan de basisschool. De basisschool van uw kind is
verplicht om deze rapportages met u als ouder te delen.
De uitwisseling van (onderzoeks-)gegevens tussen het onderzoeksbureau en de basisschool vindt plaats in de digitale applicatie POVO
van Onderwijs Transparant, waarvoor het samenwerkingsverband Zuid-Holland West in samenwerking met BOVO Haaglanden
opdrachtgever is.
Het doel van dit onderzoek is¹:

☐
☐
☐

vaststellen of onderstaande leerling voldoet aan de (wettelijke) toelatingscriteria voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning;
ondersteuning bij de totstandkoming van het basisschooladvies.
anders, nl. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...................................

...................................

Plaats

Datum

Ouder 1²

Ouder 2²

Wettelijke vertegenwoordigers(s)²

...............................................

...............................................

...............................................

(voorletters en achternaam)

(voorletters en achternaam)

(voorletters en achternaam)

..............................................

..............................................

..............................................

(Handtekening)

(Handtekening)

(Handtekening)

² Het onderzoek is kosteloos en mag alleen worden afgenomen als beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers toestemming verlenen.
² Als niet wordt ondertekend door beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers, graag kort de reden vermelden:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Naam leerling:

(Naam leerling)

Leeftijd:

..... (leerling 12 jaar en ouder tekent mee)

Geboren op

(geb.dat. lln.)

School:

(Naam en adres school)

Is op de hoogte van en stemt in met bovenvermeld onderzoek en de uitwisseling van de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Handtekening:..............................................

Dit formulier (deel 1) s.v.p. na ondertekening en vóór de afnamedatum van het onderzoek inleveren bij de basisschool.
¹Aankruisen wat van toepassing is en doorhalen wat niet van toepassing is.

Instructie deel 2 (nadat uitslag bekend is)
1. Controleer naam en geboortedatum van de leerling
2. Maak het formulier daarna definitief en print de PDF
3. Vul met de hand in welk onderzoek het betreft
4. Laat ouders/verzorgers invullen of zij wel of geen toestemming verlenen (aanvinken) en ondertekenen
5. Voeg het formulier toe aan het dossier van de leerling

Toestemmingsformulier voor:

☐ Intelligentieonderzoek (onderzoeksbureau: HCO, soort: NIO of Adit)¹
☐ Sociaal-emotioneel onderzoek (onderzoeksbureau: A-VISION, soort: LMT en DVL)¹

Deel 2 (uitwisseling van de onderzoeksresultaten van de basisschool naar de middelbare school, waar uw kind/pupil is aangemeld)
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de basisschool, zodat de onderwijsbehoefte en –ondersteuning van
uw kind/pupil zo goed mogelijk kan aansluiten op de middelbare school. Het is daarom van belang dat de middelbare school de uitslag van het
onderzoek weet. Alleen zo kan de middelbare school passend onderwijs voor uw kind realiseren. De uitwisseling van onderzoeksresultaten
tussen de basisschool en de middelbare school vindt na toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers plaats in de digitale
applicatie POVO van Onderwijs Transparant, waarvoor het samenwerkingsverband Zuid-Holland West in samenwerking met BOVO Haaglanden
opdrachtgever is.
Mocht u toch bezwaar maken tegen het delen van de onderzoeksresultaten rechtstreeks aan de middelbare school, dan kunt u dit
onderstaand kenbaar maken.
¹Ouder(s)/verzorger(s) verlenen de basisschool toestemming om de behaalde onderzoeksresultaten van het hierboven aangekruiste onderzoek te

☐ delen met de middelbare school, waar hun kind/pupil is of wordt aangemeld.

¹Ouder(s)/verzorger(s) verlenen de basisschool GEEN toestemming om de behaalde onderzoeksresultaten van het hierboven aangekruiste

☐ onderzoek te delen met de middelbare school, waar hun kind/pupil is of wordt aangemeld.
...................................

...................................

Plaats

Datum

Ouder 1²

Ouder 2²

Wettelijke vertegenwoordigers(s)²

...............................................

...............................................

...............................................

(voorletters en achternaam)

(voorletters en achternaam)

(voorletters en achternaam)

..............................................

..............................................

..............................................

(Handtekening)

(Handtekening)

(Handtekening)

² De onderzoeksresultaten mogen alleen worden gedeeld met de middelbare school als beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers toestemming verlenen.
² Als niet wordt ondertekend door beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers, graag kort de reden vermelden:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Naam leerling:

(Naam leerling)

Leeftijd:

..... (leerling 12 jaar en ouder tekent mee)

Geboren op

(geb.dat. lln)

School:

(Naam en adres school)

Is op de hoogte van en stemt in met bovenvermeld onderzoek en de uitwisseling van de gegevens die daarvoor nodig zijn.
Handtekening:..............................................

Dit formulier (deel 2) s.v.p. na het ontvangen en/of bespreken van de onderzoeksresultaten ondertekenen en inleveren bij de
basisschool.
¹Aankruisen wat van toepassing is en doorhalen wat niet van toepassing is.

