
Voorbeeld 7 verzoek college ex art. 2.4, eerste lid, Jw tot onderzoek RvdK 

O Crisis 
O Geen crisis* 
* Aankruisen wat van toepassing is

1. Feitelijke gegevens

1.1 Gegevens van de verzoeker 
Datum indiening verzoek tot onderzoek: · 
Organisatie melder: 
Naam verzoeker:  
Telefoonnummer: 
Relatie melder tot gezin: 
Om welke kinderen het gaat: 
Email verzoeker: 

1.2 Gegevens van het kind 
Achternaam: 
Voornamen: 
Geslacht: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Burgerservicenummer: 
Nationaliteit: 
Verblijfsstatus: 
Telefoon kind (indien bekend): 
E-mail kind (indien bekend): 
Leefsituatie: 
Verblijfadres kind volgens GBA (straat, postcode, woonplaats): 
Feitelijke verblijfplaats van het kind (indien anders dan GBA), adres, postcode, woonplaats: 
Telefoon van degene bij wie het kind feitelijk woont: 
School of dagbesteding (naam en contactgegevens): 

1.3 Gezag over het kind 

Gegevens van degene(n) met gezag over het kind 

Achternaam: 
Voornamen: 
Relatie tot het kind: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 

Achternaam: 
Voornamen: 
Relatie tot het kind: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 

Ouders (indien anders) 

Vader 
Achternaam: 
Voornamen: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 



 
Moeder 
Achternaam: 
Voornamen: 
Woonadres (straat, postcode, woonplaats, land) 
Telefoon: 
Email (indien bekend) 
 
2.  Redenen voor het verzoek tot raadsonderzoek 
Geef aan wat de reden is voor het verzoek tot raadsonderzoek. Uit het verzoek moet in ieder geval uit 
feiten en omstandigheden concreet blijken waaruit de vermoedelijke bedreiging van de ontwikkeling 
van de minderjarige bestaat en welke veiligheidsrisico’s dit met zich meebrengt. En welke 
hulpverlening volgens de verzoeker is aangewezen en waarom deze hulpverlening niet op vrijwillige 
basis mogelijk is of ontoereikend is om deze bedreiging af te wenden. 
 
 
2.1 Beknopte gezinsbeschrijving 
Huidige gezins- en woonsituatie: 
Omgangsregeling: 
Beknopte beschrijving gezinsgeschiedenis (tijdlijn): 
Overige in het gezin wonende kinderen 
Andere gezinsleden in het gezin 
 
2.2 Beschikbare informatie 
Ontwikkeling kind 
Wat zijn de actuele zorgen als er voor het kind niets verandert. (bron) 
Uitkomst risicotaxatie/ en welk instrument is gebruikt.  
 
Zorgen of risico's 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder,  
 
Krachten of sterke punten 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Opvoedingsomgeving/context 
Wat zijn de actuele zorgen als er voor het kind niets verandert. (bron) 
 
Zorgen of risico's 
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Krachten of sterke punten  
Volgens jeugdige/ouder(s)  
Volgens bron 
Volgens melder 
 
Andere informatie over de ontwikkeling van het kind. 
Is er andere informatie over de ontwikkeling van het kind, die bij de bovenstaande aandachtspunten 
niet aan de orde is gekomen? 
 
Welke andere minderjarige verblijven binnen het gezin, en worden deze gemeld? ( waarom wel/niet) 
 
Welke risico taxatie is er gemaakt, en wat is hierover afgesproken? 
 
 



2.3 Netwerk en hulpaanbod 
Netwerk 
Is het netwerk van het gezin actief betrokken? 
• Zo ja, om wie gaat het en wat is hun inbreng, breder kijken welke personen vinden het belangrijk 

dat het goed gaat met het kind? 
• Zo nee, waarom niet? 
 
Hulpaanbod 
Is er eerdere hulpverlening door anderen dan de melder aan jeugdige en gezin verleend? 
Zo ja, geef chronologisch overzicht en door wie hulp is verleend dan wel onderzoek is gedaan (tijdlijn). 
• Naam personen netwerk/ instelling: 
• Soort hulp: 
• Periode: 
Wat was het resultaat van deze hulp of dit onderzoek? 
Waarom heeft dit niet het gewenste effect gehad? 
Zijn er vanuit deze hulpverlening rapportages beschikbaar? 
• Zo ja, graag recente informatie van maximaal 1 jaar oud meesturen. 
 
Inzet van betrokkenen 
Ervaren de betrokkenen deze gemelde zorgen zelf als een probleem en wat zien zij als oplossingen? 
Waren zij gemotiveerd om hulp te aanvaarden? 
Wordt de hulp voortgezet? 
• Zo nee, wat is daar de reden van? 
• Zo ja, waarom is deze hulp niet (meer) toereikend?  
 
Gegevens uit diagnostisch onderzoek 
Zijn er gegevens beschikbaar uit intelligentie, psychodiagnostisch-, of psychiatrisch onderzoek (niet 
ouder dan twee jaar)? 
• Zo ja, graag meesturen 
 
Andere informatie over hulp 
Is er andere informatie over de hulp door professionals of netwerk, die bij de bovenstaande 
aandachtspunten niet aan de orde is gekomen? 
 
 
3. Bespreking van het verzoek met betrokkenen 
Wie zijn geïnformeerd over het verzoek aan de raad om een onderzoek in te stellen, wanneer is dit 
gebeurd en op welke manier? 
 
Betrokkene (ouder, 
jeugdige 
pleegouder etc.) 

Manier waarop 
(schriftelijk, 
telefonisch, 
mondeling, mail) 
Voorkeur 
schriftelijk) 

Datum  Reactie Indien van toepassing: 
waarom is deze persoon 
niet geïnformeerd? 
 
 

Moeder     
Vader     
Kind     

 
Wat was de reactie van de betrokken kinderen en hun ouders? 
 
Vader 
Gesproken op (datum) 
Zijn reactie: 
 
 
Moeder 
Gesproken op (datum): 
Haar reactie: 
 



Kind of jongere 
Gesproken op (datum) 
Diens reactie: 
 
 
4. Belangrijke contactpersonen  
• Naam persoon 
• Is deze persoon bekend met het verzoek tot raadsonderzoek? 
• Is deze persoon akkoord met het gebruik van zijn of haar informatie?  
• Telefoonnummer van contactpersoon 
• E-mailadres van contactpersoon 
 
 
5. Urgentie 
Is het verzoek spoedeisend  
• Zo ja, waaruit blijkt dat? 
• Zo ja, is er per direct hulp nodig? Welke? 
• Welke veiligheidsafspraken zijn gemaakt? 
 
 
6. Tolk en taal 
Is een tolk noodzakelijk 
• Zo ja, in welke taal? 
 
 
7. Ondertekening 
Naam: 
Functie: 
Datum: 
 
 
Overzicht toegevoegde Bijlagen 
Overzicht toegevoegde bijlagen 
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