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Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en gezin waarin zij leven. 

Omdat wij de leerlingen van 

het Vlaamse onderwijs beter willen leren kennen, zouden wij u graag een aantal vragen 

stellen. Het beantwoorden daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt 

ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.  

Wie vult dit formulier in? We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die 

verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de vragen gaan, het formulier 

invult.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? Bezorg dit formulier aan de school waar het kind 

ingeschreven is.  

1.  Vul de gegevens van het kind in.  

 voor- en familienaam: …………………………………………………………………….. klas : ……………….. 

 

 

2. Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen.  

U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen.  

 

 

Het kind spreekt met de moeder meestal (1 kruisje) 

  Nederlands  

  Frans  

  een andere taal    welke? …………………………………………………………. 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het kind   

     of overleden is  

 

Het kind spreekt met de vader meestal (1 kruisje) 

  Nederlands  

  Frans  

  een andere taal   welke? …………………………………………………………. 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader geen contact heeft met het kind of  

overleden is  

 

Het kind spreekt met broers of zussen meestal (1 kruisje) 

  Nederlands  

  Frans  

  een andere taal    welke? …………………………………………………………. 

  Ik kan hierop niet antwoorden omdat het kind geen contact heeft met broers of  

 zussen of geen broers of zussen heeft  

 

Het kind spreekt met vrienden meestal (1 kruisje) 

  Nederlands  

  Frans  

  een andere taal    welke? …………………………………………………………. 

  Ik weet het niet  

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

3. Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder 

van het kind aan.  

 

 

  lager onderwijs niet afgewerkt.  

  lager onderwijs afgewerkt.  

(Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking) 

  lager secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van 

het gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een 

getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd 

(leercontract VIZO/Syntra).  

  hoger secundair onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, 

KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon 

secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.  

  hoger onderwijs afgewerkt.  

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, 

B1, gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.  

 

 

4. Vul de onderstaande verklaring in. 

 

Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn 

ingevuld.  

 

datum:   voor- en familienaam    handtekening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  


