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Vragenlijst voor jongeren 
Deel 1; De reden van aanmelding en vragen 

Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien een vraag niet van toepassing is, kun je ‘n.v.t.’ 
opschrijven. Wanneer je het antwoord niet weet, kun je er een ‘?’ neerzetten. Dan bespreken we de 
vraag als je komt.  

Voornaam + achternaam:  ________________________________________ 

Geboortedatum:    ________________________________________ 

Met wie woon je thuis:   ________________________________________  

Datum van invullen:    ________________________________________  

 

Je handtekening:    _________________________________________________ 

 

In dit deel wil ik graag weten wat jouw mening over deze aanmelding is. Deze informatie is belangrijk 
voor de aanpak: hoe gaan we samenwerken; wat gaan we wel of juist niet doen? 

Wie heeft jou aangemeld? Als je dit niet zelf hebt gedaan, wat vind je ervan dat je bent aangemeld? 

__________________________________________________________________________________ 

Wat is volgens jou het grootste probleem; waarover maak jij het meest zorgen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat doet je school aan de problemen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wat vind je van deze aanpak? 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Wat doen je ouders (of je vader of moeder) aan de problemen? 

 

__________________________________________________________________________________  

 

 

Wat vind je van deze aanpak? 

 

__________________________________________________________________________________  

Heb je zelf een idee wat je aan de problemen kunt doen?  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Waarover ben je tevreden: wat gaat goed met jou, wat kun je goed, wat vind je goed van je 
school/groep/leraar en je ouder(s): 

-  jezelf 
____________________________________________________________________________ 

 

- Je school 

____________________________________________________________________________ 

 

-  je mentor 

 

 

 

Wat zou je het liefste willen? Hoe zou het probleem opgelost zijn. Wat moet er dan anders? 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Deel 2: De huidige situatie op school en thuis 

Hier gaat het om de situatie in het hier en nu. Ik vraag je niet alleen naar problemen maar ook naar 
positieve dingen, want die zijn net zo belangrijk. Ik ben ook erg benieuw naar jouw mening over 
mogelijke oorzaken van de problemen: hoe denk je dat het komt? Ik wil ook graag weten welke 
oplossingen jij wenst. 

Ga je met plezier naar school? 

___________________________________________________________________________ 

Wat doe je na schooltijd? Welke hobby’s of interesses heb je? Waaraan beleef je veel plezier? 

___________________________________________________________________________ 

Heb jij problemen met leren op school?     Zo ja, op welke vakken? 

___________________________________________________________________________ 

In welke vakken ben je juist goed? 

___________________________________________________________________________ 

Heb je moeite om je te concentreren op je schoolwerk? 

___________________________________________________________________________ 

Ben je gemotiveerd voor het schoolwerk? 

___________________________________________________________________________ 

Ben je onzeker over je werk? Denk je snel ‘dat kan ik niet’? Geef je op als het werk moeilijk is? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe gaat het met huiswerk maken? 

___________________________________________________________________________ 

In het volgende schema staan problemen die jongeren kunnen hebben. Kun je aankruisen welke je 
herkent? 

Problemen Voorbeelden 

Veel ruzie hebben, boos zijn, 
ongehoorzaam, opstandig, koppig, slecht 
luisteren 

□ 

 

________________________________________________________ 

Verlegen, stil, gesloten, in mezelf 
gekeerd, somber, verdrietig, angstig, 
lusteloos 

□ 

 

________________________________________________________ 

Druk, overbeweeglijk □ 
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________________________________________________________ 

Problemen met andere jongeren, zoals 
broer/zus en vrienden/vriendinnen 

□ 

 

________________________________________________________ 

Problemen met volwassenen, leraren of 
ouders 

□ 

 

________________________________________________________ 

Andere problemen □ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Heb jij zelf ideeën over de oorzaken van de problemen met leren of gedrag; oe komt het volgens jou? 

 

- Het komt omdat ik:  

__________________________________________________________________________________ 

 

- Het komt omdat de school/leraar/ andere leerlingen: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- Het komt omdat thuis: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Wat moet er veranderen: welke oplossingen voor het probleem zijn er volgens jou?  

- Ik kan: 

___________________________________________________________________________ 

- De school/ leraar/ medeleerling(en) kan/kunnen: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- Mijn vader/ moeder kan: 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Sociaal contact 

Heb	je	een	goed	contact	met	je	moeder?  	

Heb	je	een	goed	contact	met	je	vader?   	

Heb	je	een	goed	contact	met	je	broertjes/zusjes? 	

Heb	je	vaste	vrienden/vriendinnen?   	

Heb	je	goed	contact	met	de	leraren	op	school?  	

Zo nee, wat zijn de problemen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aan wie heb jij steun: met wie kun je goed praten en wie kan jou helpen? (denk bijvoorbeeld aan je 
ouders, je familie oma/opa, oom/tante, of een bepaalde leraar, mentor, oppas, vrienden of buren) 

___________________________________________________________________________ 

Deel 3: belangrijke informatie over vroeger 

Welke leuke herinneringen heb je aan vroeger? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zijn er de laatste jaren vervelende gebeurtenissen geweest in je leven? (denk bijvoorbeeld aan 
scheiding, overlijden van een gezins- of familielid, ontslag, verhuizing, ziektes) 

Zo ja, welke 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sinds wanneer spelen, volgens jou, de problemen op school of thuis? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Waarom zijn ze toen begonnen, denk je? 

 

___________________________________________________________________________ 

Zijn er nog andere bijzonderheden over vroeger die ik moet weten? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dank je wel voor het invullen! 

 


