
 

 

 

 

Toestemmingsverklaring voor psychodiagnostisch onderzoek 
 

Hierbij geef ik / geven wij als gezaghebbende ouder(s) / voogd1 van: 

 

………………………………………………………………………………… 

geboortedatum:  ………….-…………….-…………….. 

 
O toestemming voor het doen van psychodiagnostisch onderzoek bij het 
 bovengenoemde kind. Dit psychodiagnostisch onderzoek wordt afgenomen 
 om de onderwijsbehoeften verder in beeld te brengen. Ik / wij heb(ben) 
 kennis genomen van de informatie op de achterzijde van deze 
 toestemmingsverklaring.  

 

Naam ouder 1:                                          Naam ouder 2: 

Handtekening:      Handtekening: 

Datum:       Datum: 

 

 

Indien van toepassing leerling ouder dan 12 jaar: 

Naam leerling: 

Handtekening: 

Datum: 

 

 

Naam voogd en instelling: 

Handtekening: 

Datum: 

 
1 Let op: de gezaghebbende ouder/ouders/voogd tekenen deze verklaring. In veel gevallen is de voogd niet  
bevoegd te ondertekenen, omdat de ouder(s) het gezag hebben. De voogd hoeft in dit geval niet te tekenen.  



Toelichting op psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen 

In de onderstaande toelichting willen wij u meer vertellen over psychodiagnostisch 
onderzoek en specifiek over de rol van dit onderzoek bij de hulpvraag van de school 
betreffende uw kind aan het samenwerkingsverband. Mocht u verdere vragen hebben, dan 
kunt u terecht bij de begeleider Passend Onderwijs (naam en mailadres staan in het 
groeidocument) of bij één van de coördinatoren (tel. 0348-412706). 

Welk onderzoek doen wij bij Passenderwijs en waarom? 
Passenderwijs is een samenwerkingsverband. Wij ondersteunen scholen en doen onderzoek 
naar de onderwijsbehoeften van het kind of de groep om een passend ondersteunings-
aanbod te kunnen inzetten. Soms is niet voldoende duidelijk wat de oorzaak van de 
problemen op school is of is niet goed in te schatten welke ondersteuning het meest passend 
is. Op dat moment doen wij onderzoek naar de onderwijsbehoeften. Hierbij kunt u denken 
aan intelligentie-onderzoek of het afnemen van gedragsvragenlijsten. Welk onderzoek wordt 
ingezet is afhankelijk van de hulpvraag die wordt gesteld. Wij stellen geen diagnoses vast. 

Verslaglegging en contact 
Het onderzoek maakt deel uit van een ondersteuningstraject bij Passenderwijs. De resultaten 
van het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Met toestemming van ouders wordt dit 
verslag als bijlage opgenomen in het digitale groeidocument. 

De resultaten en het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek worden eerst met ouders 
gedeeld en besproken. Indien ouders toestemming geven voor het delen van het verslag 
wordt het verslag in de map met bestanden van het groeidocument geplaatst. 
Passenderwijs wil benadrukken dat het delen van de onderzoeksgegevens wenselijk is om 
een passend aanbod te kunnen realiseren voor uw kind.  

 


