
Screeningslijst ten behoeve van het
voortraject van ‘In de Zorg – Uit de 
Zorgen’



DATUM afname screening:

PERSOONSGEGEVENS

Achternaam  dhr.  mv.

Voornaam

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

BSN

Nationaliteit Anders, nl:   

Geboorteland Anders, nl:   

Verblijfsvergunning type
werkvergunning  ja   nee 

In Nederland sinds

Burgerlijke staat Ongehuwd en nooit gehuwd geweest

KInderen  ja   nee 

Aantal kinderen & leeftijd

TAAL

Gealfabetiseerd:  gealfabetiseerd  –  kan lezen en schrijven in Latijns (Westers) schrift

 anders gealfabetiseerd  –  kent geen Latijns schrift, maar kan wel in een 
ander schrift lezen en schrijven, zoals Russisch of Arabisch

 analfabeet  –  kan geen enkel schrift lezen of schrijven

Inburgering behaald  ja : naam school:
 nee ; Verwachte einddatum: 

Moedertaal: niveau  Vloeiend (B2) *

Andere talen: 1. niveau  Eenvoudig (A1)

2. niveau       

3. niveau  Eenvoudig (A1)

ICT vaardigheden

* Geschat taalniveau. Zie tabel Europese referentiekader taalvaardigheid op de laatste pagina

OPLEIDINGEN

Opleiding Opleidingsinstituut Periode 
(schatting)

Diploma Gewaar-
deerd 
NL

Geschat niveau

VMBO

HBO

Universitair

WERKERVARING (BETAALD)

Werkgever Functie Periode (schatting) Taken/verantwoordelijkheden



STAGE OF VRIJWILLIGERSWERK (ONBETAALD)

Organisatie Functie Periode (schatting) Taken/verantwoordelijkheden

BEGELEIDING

Organisatie1

Contactgegevens casemanager2

Uitkeringsinstantie  ja   nee 

Contactpersoon uitkeringsinstantie

Uitkeringsinstantie keurt volgen leer- 

werktraject goed

 ja   nee 

Klant heeft taalcoach  ja   nee 

contactgegevens taalcoach:

AANVULLENDE INFORMATIE

Wat is de ambitie/ droombaan van de klant? 

Heeft de klant een vast woonadres  ja   nee 

Heeft de klant recht op kinderopvangtoeslag?  ja   nee

Is de kinderopvang geregeld?  ja   nee

Heeft de klant een manier om zich te 
verplaatsen (vervoer)?

 ja ; Type vervoer:
 nee 

Heeft de klant Fietsles nodig?  ja   nee 

Heeft de klant een Fiets nodig?  ja   nee 

Heeft klant verkenning zorg3nodig?  ja   nee 

Heeft de klant extra taalles nodig?  ja   nee 

Heeft klant vaktaal4  nodig?  ja   nee 

Heeft klant een ervaringstraining5 nodig?  ja   nee 

1 Organisatie die statushouder begeleidt

2 Degene die de statushouder begeleidt

3 Het verkrijgen van inzicht in werken in de zorg en het kunnen ervaren hoe opleiding of een baan in de zorg 
eruit kan zien. 



Heeft klant training leren-leren6nodig?  ja   nee 

Heeft klant werknemersvaardigheden: ICT7 
nodig?

 ja   nee 

Heeft klant werknemersvaardigheden: goed 
werknemerschap8 nodig?

 ja   nee 

Heeft klant werknemersvaardigheden: 
sollicitatietraining nodig?

 ja   nee 

Heeft de klant diplomawaardering nodig  ja   nee

Bestaan er  drempels die deelname aan een 
traject bemoeilijken? Denk aan lichamelijke 
klachten, culturele barrières, gezinsverband

 ja 
 nee 

Eventueel aanvullende informatie

4 Het leren van zorg specifieke vaktaal om op de werkvloer op het gewenste niveau te kunnen communiceren.

 Nederlandse taal anders dan Inburgering; vaktaal zorg 

 en/of ondersteuning door studiemaatjes

5 Kandidaten weten hoe het aanvoelt oud, ziek of zorgbehoevend te zijn. Ze ervaren hoe het is om zorg te 
ontvangen en te geven.

6 Hierin worden methodieken en technieken aangereikt om een eigen manier van leren te ontwikkelen zodat de
opleiding succesvol kan worden doorlopen. .

7 Een training ICT-vaardigheden spijkert kandidaten bij in het werken met MS Word en andere belangrijke 
programma’s en systemen;

 Computercursus t.b.v. verwerven basiskennis computergebruik

 Aanschaf laptop

8 Kandidaten leren belangrijke werknemersvaardigheden en de vereisten voor goed werknemerschap. 


