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Aanmeldformulier Competentietraining 

 
Dit formulier dient u: 

- bij voorkeur samen met de IB’er en/of leerkracht van uw kind digitaal en volledig in te 

vullen; 

- binnen een week te mailen naar: cursusbureau@ggdhn.nl 

 
 

Gegevens aanmelder/verwijzer: 

Datum aanmelding  

Aanmelding voor (weghalen wat niet van 

toepassing is) 

Competentietraining 6-9 jaar 

Competentietraining 9-12 jaar 

Op advies vanuit Opvoedspreekuur? Ja / Nee 

Op advies vanuit Jeugd & Gezinscoach? Ja / Nee 

Naam aanmelder  

Functie aanmelder  

E-mailadres aanmelder  

Telefoonnummer aanmelder  

Bereikbaarheid aanmelder (werkdagen, best 

te bereiken op…) 

 

 

Gegevens kind: 

Naam kind  

Geboortedatum + leeftijd kind  

Naam ouders van kind  

Gezinssamenstelling 

Tweeouder gezin 

Éénouder gezin 

Samengesteld gezin 

 

Broertjes – zusjes  

De leeftijd van deze broertjes/zusjes 

 

 

Adres kind en ouders 

Incl. postcode, tel.nummer, mobiel nummer 

 

 

Emailadres  

Schoolgegevens 

Naam, volledig adres, telefoonnummer 

 

Naam leerkracht van kind op school 

(indien afwijkend van ‘gegevens aanmelder’) 

Bereikbaarheid leerkracht 

 

  

mailto:mstaubach@swv-po.nl
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Welk concreet gedrag van het kind is de reden van 

aanmelding? 

Benoem zo specifiek mogelijk: 

- In welke situaties komt het gedrag voor? 

- Wat voor gedrag laat het kind concreet 

zien (vechten, schelden, terugtrekken bij 

ruzie enz.) Benoem het gedrag zo 

objectief en feitelijk mogelijk 

- Wanneer verliest het kind de controle/ 

gaat het mis? 

- Wat heeft het kind nodig om de controle 

terug te krijgen? 

- Wat durft een kind niet of vindt het lastig? 

 

Wat kan het kind wel, wat gaat al goed?  

 

 

Wanneer gaat het goed? 

Wat heeft het kind nodig om het goed te kunnen 

doen? 

 

 

Leerdoelen van het kind 

Concreet en meetbaar geformuleerd. Zie voor 

suggesties de voorbeeldleerdoelen in de bijlage. In 

deze bijlage ziet u hoe de leerthema’s zijn 

gekoppeld aan concrete leerdoelen. 

 

 

 

 

Overige informatie: 

- Het kind krijgt steun van…… 

- Risicofactoren zijn…… 

- Sportclub of hobby van het kind is….. 

 

Eerdere hulp: 

- Welke extra ondersteuning krijgt of heeft 

het kind gekregen bij de ontwikkeling 

(binnen of buiten de school)? 

- Zijn er behandelplannen of 

hulpverleningsverslagen over het kind? 

 

 

Zijn kind én ouders op de hoogte van de 

aanmelding? 

 

Reactie van kind en ouders op de aanmelding. 

- Wordt het gedrag herkend? 

- Is er motivatie voor deelname aan de 

training? 

Kind: 

 

Ouders: 

Evt. opmerkingen:  
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Bijlage: voorbeeld leerdoelen 

Leerthema’s Bijbehorende voorbeeld leerdoelen 

Zichzelf beheersen, beter onder 

controle houden 

• Ik kan rustig blijven en zeggen waarom ik boos 

ben 

• Ik kan stoppen als ik boos word en denk na 

voordat ik iets doe 

Leren ‘nee’ zeggen, voor zichzelf 

opkomen 

• Ik kan ‘nee’ zeggen als ik iets niet wil en vertel 

waarom niet 

• Ik kan duidelijk en stevig zeggen dat ik iets niet 

leuk vind 

Reageren op pesten • Ik zeg twee keer duidelijk dat ik wil dat de ander 

stopt met vervelend doen (pesten) en loop dan 

weg of ga hulp halen 

Reageren op uitdagend gedrag van 

anderen 

• Ik zeg dat ik het vervelend vind en loop stevig weg 

als ik word uitgedaagd 

Minder verlegen zijn, meer durven 

doen 

• Ik stel in de klas een vraag als ik iets niet begrijp 

• Ik vraag aan andere kinderen of ik mee mag doen  

• Ik kan om hulp vragen als iets niet lukt 

Meer zelfvertrouwen krijgen • Ik kan zeggen dat ik trots ben op mezelf als ik 

iets goed heb gedaan 

• Ik vind mezelf ok, ook als ik een fout heb gemaakt 

Omgaan met en uiten van gevoelens • Ik kan zeggen hoe ik me voel; boos, bang, 

verdrietig, blij 

• Ik kan stoppen met huilen of boos zijn als het 

probleem is opgelost 

Samen spelen 

Geven/nemen 

Omgaan met leeftijdsgenootjes 

vrienden maken 

• Ik kan samen met een ander een plan maken als 

we niet hetzelfde willen spelen (bv, eerst 

voetballen, dan tikkertje). 

• Ik kan vragen of ik mee mag doen en maak zo 

vrienden 

• Ik kan duidelijk zeggen wat ik zou willen spelen 

• Ik kan kinderen uitnodigen om samen (thuis) te 

spelen 

• Ik hou goed in de gaten of de ander het nog leuk 

vind als ik plaag 

Houding, lichaamsbewustzijn • Ik sta stevig, praat duidelijk en kijk anderen aan 

• Ik kan me ontspannen als ik zenuwachtig ben 

Een fout toegeven, excuus maken • Ik kan sorry zeggen als ik een fout heb gemaakt 

Omgaan met kritiek • Ik kan luisteren naar en nadenken over kritiek die 

ik krijg 

• Ik kan rustig zeggen dat ik na zal denken over de 

kritiek als ik het er niet meteen mee eens ben 

• Ik kan rustig uitleggen waarom ik het niet eens 

ben met de kritiek 

Doorzetten met leren • Ik kan doorzetten met leren, ook als ik baal, het 

saai vind of geen zin meer heb 

 

 



Aanmeldformulier Competentietraining 5-12 jarigen                                                                       © CTKD 2015  

 4 

Hierbij geven de gezaghebbende ouder(s)1 / voogd(en) en/of jongere:  

Naam jongere  : 

Geboortedatum : 

Adres   : 

Woonplaats  : 

School   : 

 

Telefoon nummer van beide gezaghebbende ouders/voogd: 1. 

          2. 

 

E-mail adres van beide gezaghebbende ouders/voogd:    1. 

         2. 

 

toestemming aan GGD Hollands Noorden zodat hun kind de 

Competentietraining mag volgen. 

 

Ondertekening 

Plaats   : 

 

Datum   : 

 

Handtekening gezaghebbende ouder(s)  en/of handtekening jongere 

en/of voogd(en) (vanaf 12 jaar) 

 

………………………  ………………………  

 ……………………… 

Naam gezaghebbende  Naam gezaghebbende   Naam jongere 

ouder 1/voogd  ouder 2/voogd   (indien van toepassing) 

 

         

 

 

 
1.   In geval beide (gescheiden) ouders het gezag uitoefenen, dan dienen zij beiden toestemming te geven.   

jongere beneden 12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig  

jongere 12 t/m 15 jaar: toestemming van gezaghebbende ouder(s) én jongere nodig 

jongere vanaf 16 jaar: alleen toestemming van jongere nodig (de gezaghebbende ouder(s) kan (kunnen) 

eventueel mede ondertekenen) 


