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Aanmeldingsformulier Poortwachtersplatform 

U kunt het formulier digitaal invullen. De vakjes vult u in, door ze aan te klikken. Plaats uw 

handtekening digitaal of print de pagina, zet uw handtekening en scan de pagina in. Mail het 

ingevulde formulier (en de pagina met uw handtekening) naar poortwachtersplatform@nkd.nl. 

1 Gegevens van de aanvrager 

1.1 Gegevens die worden opgenomen op de poortwachterslijst 

Naam:  

Aanhef  Mevrouw 

De heer 

Titel 

Voorletters en achternaam 

Roepnaam 

Poortwachter voor: 

Gemeente(n) 

Regio(’s) 

Samenwerkingsverband(en) 

Contactinformatie:  

Zakelijk e-mailadres 

1.2 Gegevens ten behoeve van de administratie 

Als poortwachter in dienst van1: 

Gemeente 

Regio    

Samenwerkingsverband 

Zorgaanbieder 

Anders, namelijk 

1 Het gaat hierbij om een formeel dienstverband. 
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2 Geheimhoudingsverklaring 

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u dat u voldoet aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en vertrouwelijk omgaat met de gegevens die 

u met andere poortwachters deelt.

Gegevens die worden uitgewisseld voor overleg of een second opinion mogen uitsluitend 

geanonimiseerd op het platform worden aangeboden. Dit houdt in dat over leerlingen alleen 

mag worden aangegeven: jongen/meisje, geboortemaand en -jaar, groep en eventueel 

doublures. 

Geanonimiseerde groepsgegevens bevatten geen naam, plaats of BRIN-nummer van de 

school. 

3 Ondertekening 

Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ben met het opnemen van de genoemde gegevens in de 

poortwachterslijst die in de beschermde omgeving van het Poortwachtersplatform - Mijn 

NKD/Poortwachtersplatform - geplaatst wordt. Tevens verklaar ik hiermee kennis te hebben 

genomen van en in te stemmen met de geheimhoudingsverklaring. 

Plaats:  

Datum: 

Handtekening: 
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