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Gegevens en intake
U heeft uw kind aangemeld bij Koninklijke Visio
In deze folder leest u hoe dat traject verder verloopt.
Uw kind1) staat bij Visio centraal. Wij luisteren goed
naar zijn wensen en helpen hem om zijn hulpvragen te
herkennen en te stellen. Uw ervaringskennis als ouder
en de vragen of wensen die u zelf heeft, vormen daarbij
een belangrijk uitgangspunt.
Nieuw bij Visio?
Als uw kind voor het eerst bij Visio komt, heeft u een
verwijzing nodig van een medisch specialist zoals een
oogarts, of de arts van een instelling. Deze verwijzing
is noodzakelijk voor het inzetten van zorg en dienstverlening van Visio. Als Visio deze verwijzing binnen heeft,
nemen wij contact met u op. Samen plannen wij dan een
afspraak voor een intakegesprek voor uw kind. De intake
vindt meestal plaats op een Visio-locatie bij u in de buurt.
Tijdens de aanmelding worden de basisgegevens van
u en uw kind verwerkt. Ook vragen wij uw schriftelijke
toestemming om andere relevante informatie op te vragen.
Denk daarbij aan medische, psychologische of therapeutische gegevens en gegevens over de ontwikkeling van uw
kind en eventueel informatie over hoe het leerproces op
school verloopt.

1) In deze folder bedoelen we met “kind” zowel kind als jongere.
Waar we spreken over “ouder” bedoelen we ook de wettelijk vertegen-		
woordiger. En waar “hij” staat, kan ook “zij” worden gelezen.
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Al bekend bij Visio
Is uw kind bijna 3,5 jaar en al bekend bij Visio? Dan zal
de begeleider met u bespreken dat ook onderwijs in
beeld komt. Vervolgens kunt u contact opnemen met het
Cliëntservicebureau voor het maken van een afspraak.
Wanneer u dat prettig vindt, kan ook de behandelaar of
coördinerend cliëntbegeleider dit contact leggen.
Lees meer over het aanmeldproces op www.visio.org/aanmelden.
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Onderzoeken
Toelatingsonderzoeken
Binnen drie weken na de intake voeren we verschillende
onderzoeken uit om de hulpvraag van uw kind en de
vragen die u als ouder heeft goed te kunnen
beantwoorden. Dit doen we ook om te kijken of we uw
kind kunnen toelaten tot Visio.
▪ Met een Oogheelkundig onderzoek stellen we het
oogheelkundig beeld vast, beantwoorden we uw vragen
en bepalen we de mogelijkheden voor revalidatie van uw
kind.
▪ Met een Visueel Functieonderzoek brengen we in kaart
wat uw kind ziet en observeren we zijn kijkgedrag.
▪ Tijdens een Gedragswetenschappelijk onderzoek kijken
we wat de invloed is van de beperking op het
functioneren van uw kind.
▪ In een Didactisch onderzoek stellen we vast welke
schoolse vaardigheden uw kind heeft. Ook kijken we van
welke aanpassingen (plaats in de klas, hulpmiddelen)
uw kind op school kan profiteren.
Deze onderzoeken vinden plaats op de dichtstbijzijnde
Visio-locatie (en indien nodig bij u thuis). Wanneer dit
voor uw kind niet te vermoeiend is, plannen we alle
onderzoeken op één dag.
Aansluitend bespreken we de eerste bevindingen van de
onderzoeken met u. Ook vragen we wat uw behoeften zijn
aan begeleiding en ondersteuning vanuit Visio. Uw inbreng
nemen we vervolgens mee in het Kind en Jeugd-overleg.
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Kind en Jeugd-overleg
Binnen zes weken na de intake bespreken we de
resultaten van de onderzoeken in een Kind en Jeugdoverleg. Daarbij zijn onder andere een maatschappelijk
deskundige, een gedragswetenschapper en een oogarts
aanwezig. Maar ook een vertegenwoordiger uit alle
domeinen waarvan we verwachten dat uw kind mogelijk
ondersteuning nodig heeft.
In dat overleg stellen we vast of we uw kind bij Visio
kunnen toelaten tot Onderwijs (een zogenaamde
cluster 1 indicatie kan ontvangen), Revalidatie & Advies
en/of Wonen & Dagbesteding en welke zorg er nodig is.
Ook stellen we voor uw kind een Basisplan op, waarin we
samen met u als ouder aangeven hoe we zijn hulpvraag en
de vragen die u zelf heeft, gaan beantwoorden.
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Starten bij Visio
Het Basisplan
Met het Basisplan stemmen Wonen & Dagbesteding,
Onderwijs, Revalidatie & Advies de zorg en de dienstverlening aan uw kind op elkaar af. Zo hebben alle
betrokkenen een overzicht van alle relevante informatie
over uw kind. In het Basisplan staat onder andere welke
doelen we samen met uw kind willen bereiken.
Adviesgesprek
Na het overleg neemt de intaker de conclusie en de
bijbehorende adviezen met u door en kunt u daarop
reageren. Dit adviesgesprek kan plaatsvinden op de
dichtstbijzijnde Visio-locatie.
Starten bij Visio
Wanneer uw kind na het adviesgesprek start bij Visio
Onderwijs en/of Wonen & Dagbesteding, zal de intaker
vervolgafspraken met u maken. Ook zal hij een gesprek
inplannen met de betrokken domeinen, de procescoördinator en u en uw kind.
Tijdens dat gesprek stemmen we de inhoud van het
Basisplan met u af, stellen we samen de startdatum
vast en vragen we u om daar met een handtekening uw
schriftelijke goedkeuring aan te geven.
Bij de start van de revalidatie en/of ambulante
onderwijskundige begeleiding bellen wij u op, om een
eerste afspraak in te plannen met de begeleider of
behandelaar van uw kind.
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Eén aanspreekpunt
Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind één aanspreekpunt hebben binnen Visio. Dit is de procescoördinator, die alle zorg en dienstverlening vanuit Visio
coördineert.
De procescoördinator is afkomstig uit het domein waar
uw kind de meeste tijd doorbrengt. Hij bewaakt en
monitort de begeleiding van uw kind door Visio. En hij
onderneemt actie wanneer het perspectief en de doelen
in het Basisplan wijzigen. In dat geval stelt hij het
Basisplan bij.

Deelplannen
Wanneer uw kind start bij een of meerdere domeinen,
zullen de afzonderlijke domeinen binnen zes weken hun
deelplannen opstellen (Wat gaan we doen? Wat zijn de
doelen? en Welke concrete resultaten willen we
behalen?) en met u bespreken, zodat u deze kunt ondertekenen. De procescoördinator bewaakt dit proces.
Om de tijdbelasting voor u te beperken, combineren we
het bespreken van de deelplannen van de verschillende
domeinen zoveel mogelijk.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met ons
Cliëntservicebureau via 088 585 85 85 of kijk op onze site
www.visio.org.
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