
                                                                                                 

                                                                                                 

Aanmeldingsformulier 

 

Persoonsgegevens 

Achternaam:          Tussenvoegsel:                               Voorletters:  

Roepnaam:  

Adres:          

Postcode: 

Woonplaats:                     Telefoonnummer: 

Burgerlijke staat:      

BSN:            Paspoort/ ID-nr: 

Leeftijd:       E-mailadres:  

Geboortedatum:      Geboorteplaats:  

Land van herkomst:                                        Nationaliteit:  

Nationaliteit van je vader:                 Nationaliteit van je moeder:    

Is er sprake van een verblijfsstatus?         Type verblijfsstatus:                     Einddatum verblijfsstatus: 

 

Hulpverlening 

Overige hulpverleningscontacten. Evt. uit het verleden 

Naam instantie Contactpersonen Adres en tel.nr Welke periode 

    

    

    

    

 

Is er een indicatie aanwezig?  

Is er sprake van een psychiatrische problematiek?  

Is er een psychologisch onderzoek uitgevoerd?  



Mag het leef-leerhuis dit onderzoek inzien?  

 

Kinderen & opvoeding 

Is je baby al geboren?  

(Vermoedelijke) geboortedatum baby:  

Duur zwangerschap in weken:  

Voornaam baby:                                                           Achternaam baby: 

Heef je (ongeboren) baby een justitiële maatregel (OTS)  

Hoe verloopt je zwangerschap?  

Wat zijn je  verwachtingen van het moederzijn?  

 

Wonen & dagelijks leven 

Waar heb je in het verleden gewoond?  

Waar woon je op dit moment?   

Waarom wil je in het leef-leerhuis komen wonen?  

Wat denk je in het leef-leerhuis te kunnen leren?  

Waar wil je na het verblijf in het leef-leerhuis gaan wonen?   

 

Financiën & sociale zekerheid 

Bankgegevens 

Bankrekeningnummer:                                                      

Staat op naam van:   

Ontvang je inkomsten?  

Netto inkomen per maand:  

Heb je schulden:     Hoogte van je schulden: 

 

(ex-) partner 

Heb je een partner?  

Is hij de vader van je kind?  

Hoe is het contact met de vader van de baby?  

 



 

 

Informatie biologische vader 

Naam en achternaam:  

BSN: 

Land van herkomst:        Nationaliteit:  

Dagbesteding:  

Verslaving:  

Detentieverleden:  

 

Sociale relaties 

Wat is je gezinsachtergrond?  

Kan je iets over je levensloop vertellen?  

Van wie ontvang je steun?  

 

Veiligheid & bescherming tegen geweld 

Heb je wel eens te maken gehad met geweld?   

Detentieverleden:  

Is er nog een taakstraf die je moet doen? 

Heb je contact met de reclassering?   

Ben je bang of voor iemand op de vlucht?   

Denk je in het leef-leerhuis veilig te zijn?   

 

Activiteit, werk & leren 

Dagbesteding:  

Welke opleiding heb je het laatst gevolgd?      Welk niveau ?    Diploma?  

Toekomstbeeld werk/leren:  

 

Gezondheid en zelfverzorging 

Lichamelijke klachten:  

Gebruik je medicatie?         Welke?                                 Hoeveel? 



Voedingsvoorschriften:  

Rook je?  

Drink je alcohol?  

Gebruik je drugs?  

Naam zorgverzekering:           polisnummer: 

 

Zingeving 

Levensbeschouwing:  

 

Vrije tijd & recreatie 

Wat doe je in je vrije tijd?  

 

Heb je alle vragen ingevuld? 

Dan mag je dit formulier toesturen naar: 

info@chavah.nl  o.v.v inschrijfformulier en je naam. 
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