Aanmeldingsformulier
RMC Consultatieteam Friesland Noord
tot 27 jaar
S.v.p zo volledig mogelijk invullen!
1. Persoonsgegevens

Datum:

Geslacht:
☐ man ☐ vrouw ☐ ...........
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
E-mail:

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

2. Aanmeldende instantie
Naam instantie:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
3. Woonsituatie

Locatie:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

☐
☐
☐
☐
☐
4.

Zelfstandig
Ouder(s)
Woont begeleid, nl.
Woont elders, nl.
Dakloos
Financiële situatie

☐ alleen
☐ beide

☐ partner
☐ moeder

☐ met huisgenoten
☐ vader

☐
☐
☐
☐
5.

Studiefinanciering
Uitkering
Salaris
Hoogte schulden
Hulpverleningscontacten

€
€
€
€

☐ bijstand ☐ overig
Werkgever:
Schuldeiser(s):

Is er sprake van een begeleidende instantie/hulpverlener (geweest)? ☐ ja ☐ nee
☐
☐
☐
☐

Leerplicht
Verslavingszorg Noord Nederland
Het Buro
Veilig Thuis

☐
☐
☐
☐
☐

Wender
(Jeugd) GGZ
Fier
Wijkteam/Gebiedsteam
Overige.........................

Naam contactpersoon:
Functie:
Instantie:

Telefoonnummer:
E-mail:

Is er een rapportage beschikbaar?

☐ ja (graag meesturen)

☐ nee

6. Schoolloopbaan
Onderwijsloopbaan Voortgezet Onderwijs
☐ Geen voortgezet onderwijs gevolgd
☐ Speciaal voortgezet onderwijs
☐ Leerwegondersteunend onderwijs
☐ Praktijkonderwijs
☐ ISK (Internationale Schakelklas)
☐ vwo
☐ havo
☐ vmbo basis
☐ vmbo kader
☐ vmbo tl
☐ vmbo gemengde leerweg
Naam school:
Klas:
Begeleiding binnen school:

Richting:
Behaalde diploma’s:

Onderwijsloopbaan MBO
☐ Voltijd BOL niveau 1
☐
☐ Voltijd BOL niveau 2
☐
☐ Voltijd BOL niveau 3
☐
☐ Voltijd BOL niveau 4
☐
☐ Volwasseneneducatie/ VAVO
☐ Inburgering
Naam school:
Klas:
Begeleiding binnen school:

Deeltijd BOL niveau 1
Deeltijd BOL niveau 2
Deeltijd BOL niveau 3
Deeltijd BOL niveau 4

☐
☐
☐
☐

BBL niveau 1
BBL niveau 2
BBL niveau 3
BBL niveau 4

Richting:
Behaalde diploma’s:

7. Aandachtspunten
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
8.

Leerbeperkingen (concentratie, dyslexie, dyscalculie e.d.), nl:
Sociaal-emotionele beperkingen (angstig, onzeker, agressief e.d.), nl:
Psychiatrische beperkingen (Ass, ADHD, ADD, persoonlijkheidsproblematiek e.d.), nl.
Lichamelijke beperkingen, nl.
Middelengebruik ☐ alcohol
☐ softdrugs ☐ harddrugs ☐ anders, nl
Verslaving
☐ gokken
☐ winkelen ☐ computer ☐ anders, nl
Medicijngebruik:
Overig, nl.:
Contacten met politie en/of justitie

In contact geweest met:
Reden contact:
Aantal contacten:
Datum laatste contact:

☐ Politie

☐ Justitie

Detentieverleden:
Plaats:

☐ (Jeugd)reclassering

9. Reden aanmelding

Gemotiveerde indruk? ☐ zeer
Waar loopt de jongere tegenaan?

Waar loopt de omgeving tegenaan?

10. Ideeën vervolgroute:

Vraagstelling jongere:
Vraagstelling aanmelder:
11. Overige opmerkingen

☐ middelmatig

☐ niet

MACHTIGING
Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren, is het belangrijk dat we over zoveel mogelijk gegevens
beschikken. Door ondertekening van dit formulier geef je het consultatieteam van het RMC
toestemming om gegevens op te vragen en over te dragen.
De gegevens kunnen worden opgevraagd bij de huidige school, bij scholen die de jongere eerder
heeft bezocht en bij externe instanaties die bij de begeleiding van de jongere betrokken zijn
(geweest). De opgevraagde gegevens worden bij de bespreking en de vaststelling van een
traject gebruikt, met in achtneming van de privacy.
Hierbij geef ik toestemming aan de leden van het consultatieteam van de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Friesland Noord voor het opvragen van de informatie uit mijn dossier. Dit met als
doel de probleemsituatie verder te kunnen analyseren. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden
bij andere instellingen buiten de school; alle instellingen die ook bij mijn begeleiding betrokken zijn.
Het is mogelijk dat het RMC informatie doorgeeft aan een instelling/instantie waar je geplaatst
wordt. Hiervoor geeft u ook toestemming.
Wij wijzen u erop dat de jongere zelf een handtekening moet plaatsen
Ik ga/wij gaan met bovenstaande akkoord en geven toestemming voor het opvragen en overdragen
van gegevens.
Gegevens jongere:
Naam:
Geboortedatum:
Gegevens ouder(s)/ verzorger(s) (indien jonger dan 18 jaar):
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:
Datum

Handtekening jongere

Handtekening ouder/voogd/verzorger

