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Inschrijfformulier KDV/VVE Kinderopvang Parvaneh 

Persoonsgegevens kind(eren)  

   kind 1    kind 2    kind 3 

Voornaam  ________________  _________________  _______________ 

Roepnaam  ________________  _________________  _______________ 

Achternaam  ________________  _________________  _______________ 

Andere voornaam  

hanteren?           ja/nee    ja/nee    ja/nee 

Zo ja, welke  ________________  _________________  _______________ 

Geslacht  M/V    M/V    M/V 

Geboortedatum ________________  _________________  _______________ 

Geboorteplaats  ________________  _________________  _______________ 

Geboorteland  ________________  _________________  _______________ 

Nationaliteit  1_______________  1________________  1______________ 

    2_______________  2________________  2______________ 

Datum in Nederland ________________  _________________  _______________ 

BSN   ________________  _________________  _______________ 

Soort opvang  Voorschool/KDV  Voorschool/KDV  Voorschool/KDV 

Gewenste aanvangs-  

datum opvang  ________________  _________________  _______________ 

Opvangdagen   MA/DI/WO/DO/VR  MA/DI/WO/DO/VR               MA/DI/WO/DO/VR 

 

Indien elders opvang 

genoten: 

Naam KDV  ________________  _________________  _______________ 

Plaats KDV  ________________  _________________  _______________ 
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Persoonsgegevens ouder(s)/verzorger(s) 

ouder 1     ouder 2 

BSN    ______________________  ______________________ 

Achternaam   ______________________  ______________________ 

Voornaam   ______________________  ______________________ 

Geboortedatum  ______________________  ______________________ 

Geboorteland   ______________________  ______________________ 

Nationaliteit(en)  1_____________________  1_____________________ 

                  2_____________________  2_____________________ 

Adres    ______________________  ______________________ 

    ______________________  ______________________ 

Postcode   ______________________  ______________________ 

Woonplaats   ______________________  ______________________ 

Telefoon thuis   ______________________  ______________________ 

Telefoon thuis geheim  ja/nee     ja/nee 

Telefoon mobiel  ______________________  ______________________ 

Telefoon werk   ______________________  ______________________ 

E-mailadres   ______________________  ______________________ 

Burgerlijke staat  ______________________  ______________________ 

Beroep    ______________________  ______________________ 

Jaarinkomen   ______________________  ______________________ 

Hoogst genoten opleiding 

of diploma   ______________________  ______________________ 

Diploma behaald  ja/nee     ja/nee 

Indien nee, aantal jaren  

onderwijs binnen opleiding ______________________  ______________________ 

Jaar waarin diploma  

behaald is   ______________________  ______________________ 

Voertaal ouder   ______________________  ______________________ 

Voertaal thuis   ______________________  ______________________ 
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Algemene gegevens 

 

Gezinssamenstelling  eenouder gezin/samenwonend/gehuwd/gescheiden 

Aantal kinderen gezin ______________________ 

Plaats kind in gezin ______________________ 

Noodnummer  ______________________ 

Noodnummer naam ______________________ 

 

Naam huisarts  ______________________ 

Adres huisarts  ______________________ 

Telefoon huisarts ______________________ 

Naam tandarts  ______________________ 

Adres tandarts  ______________________ 

Telefoon tandarts ______________________ 

WA verzekerd  ja/nee 

Maatschappij  ______________________ 

Polisnummer  ______________________ 

 

Medicijnen  ______________________ 

Allergie   ______________________ 

Inentingen genoten ja/nee/enkele 
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Toestemming 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn kind intern. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn kind op de website. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn kind voor gebruik van 

kwaliteitsbevordering personeel. (studies/training) 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van foto’s van mijn kind in andere publicaties. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van filmpjes van mijn kind intern. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van filmpjes van mijn kind op de website. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van filmpjes van mijn kind voor gebruik van 

kwaliteitsbevordering personeel. (studies/training) 

Ik geef wel/geen toestemming voor het onder begeleiding verlaten van het terrein van het KDV. 

Ik geef wel/geen toestemming voor het vervoeren van mijn kind in een personenauto of taxi mits  

vervoerd op de juiste wijze. 

 

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

- de directie en teamleden van het KDV; 

- de inspectie van de Kinderopvang; 

- de rijks accountant van het ministerie van OCW. 

 

Ondertekening  

   

      Ouder 1    Ouder 2 

Naar waarheid ingevuld 

Datum    _____________________  ______________________ 

Naam ouder    _____________________  ______________________ 

Handtekening   _____________________  ______________________ 

 


