Diagnostiek ToP Onderzoek naar
opleidings- en loopbaanmogelijkheden
voor jongeren

Voor wie?
Ben jij een leerling met een visuele beperking en
vind je het moeilijk om een geschikte opleiding
of baan te kiezen voor na je middelbare schoolperiode?
Visio heeft een op maat gemaakt onderzoek ontwikkeld,
waarin we jouw wensen en mogelijkheden in kaart
brengen in relatie tot je visuele beperking. Het onderzoek
heet Diagnostiek Toekomstige Participatie en afgekort is
dat “Diagnostiek ToP”. Met het rapport uit het onderzoek
gaan we samen met jou en je ouders in gesprek om tot
een passend advies te komen voor jouw toekomst.
Wat is Diagnostiek ToP?
Diagnostiek ToP is gericht op het onderzoeken van
opleidings- en loopbaanmogelijkheden voor jongeren met
een visuele beperking. Het ToP-onderzoek bestaat uit
verschillende onderdelen. We gaan samen met jou
onderzoeken wat je interesses zijn, hoe je als persoon in
elkaar steekt en waardoor je gemotiveerd raakt. We
proberen daarnaast een beeld te krijgen van wat je ziet
en niet ziet en hoe je met je visuele beperking omgaat.
Op deze manier ontstaat een beeld van de soorten
beroepen waar jouw interesse naar uitgaat en op welke
wijze dit aansluit bij vervolgopleidingen en te combineren
is met je visuele beperking.
Afhankelijk van de Visio-locatie vinden de verschillende
onderdelen van Diagnostiek ToP thuis, op school en/of bij
Visio Revalidatie & Advies plaats. Waar mogelijk bundelen
we onderzoeken en gesprekken op één dag. Diagnostiek
ToP wordt vergoed vanuit je basiszorgverzekering.

Wat kun je verwachten?
Intake
De start is het in kaart brengen van jouw leefsituatie.
De maatschappelijk werker of jobcoach bespreekt met
jou de manier waarop jij het prettigst studeert. Maar ook
hoe zelfstandig je op een aantal gebieden bent buiten
school. Als je minderjarig bent, vragen we dit ook aan je
ouders/verzorgers. Er komt uitleg over de verschillende
onderdelen van Diagnostiek ToP en er is ruimte om
vragen te stellen.
Onderzoeken
Na de intake volgen verschillende onderzoeken met
diverse onderzoekers van Visio. Eén daarvan is het in
kaart brengen van je visuele (on)mogelijkheden en
gebruik van je hulpmiddelen. Ook krijg je een visuele
belastbaarheidstaak.
Daarna volgen beroepskeuzeonderzoeken en vragenlijsten, waarbij gekeken wordt naar je interesses,
persoonlijkheid en hoe je met je beperking omgaat.
Als er vragen bestaan over je cognitieve vaardigheden,
zoals concentratie of planvaardigheid, kunnen deze
ook in kaart gebracht worden.
Na afloop van de verschillende onderdelen willen we
graag weten hoe je Diagnostiek ToP hebt ervaren.
Adviesgesprek
Aan de hand van de uitkomsten gaan dan alle onderzoekers, je begeleider/mentor vanuit Visio Onderwijs
en een adviseur arbeid met elkaar overleggen om tot
passende conclusies en adviezen te komen. Na circa drie
weken bespreken we het verslag met jou en als het kan
samen met je ouders/verzorgers.

Deelnemen?
Wil je graag deelnemen aan Diagnostiek ToP? Geef je dan
op bij je Ambulant Onderwijskundige Begeleider van Visio.
Als je op school zit bij Visio krijg je een uitnodiging om
mee te doen.
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Ben je benieuwd of Diagnostiek ToP iets voor jou is?
Bekijk het filmpje via onderstaande QR-code of link en
laat je inspireren!
bit.ly/filmpje-diagnostiek-top

