Hulpmiddel: Beeldvorming
Let op: Onderstaande schema is bedoeld als leidraad, een hulpmiddel dat iets meer houvast kan geven in het
maken van de beeldvorming. Het processchema is dus niet bedoeld als checklist. De invulling van de benoemde
processtappen kan in jouw praktijk , op jouw werkplek, anders zijn. Hierin komt het eigenaarschap van jou als
PB’er om de hoek kijken. Succes!
Voorbereiding
PB’er plant een kennismakingsgesprek met ouders en het
kind. Besproken worden het traject van beeldvorming en
de praktische zaken van de groep.

Vul de basisvragenlijst in.
Lees de instructie Stap1: Invullen basisvragenlijst op
www.pswtoolbox.nl aandachtig door!

Invullen vragenlijst
De basisvragenlijst wordt voor zover mogelijk ingevuld. Dit gebeurt over de periode van +/- de eerste 4 weken en eindigt
met de bespreking van het 1e OP.
Het uitwerken van de vragen in de basisvragenlijst doe je waar nodig in overleg met andere
betrokkenen (cliënt, ouders/verwant, collegae). Na afstemming over de volledigheid, wordt de vragenlijst verstuurd
Licht toe velden: Deze beantwoord je zo uitgebreid als nodig en/of mogelijk is.
In de bespreking van het 1e OP
Doelen of begeleidingsafspraken: Formuleer alléén de titel van .. waar dit mogelijk is.
(definitief gemaakt).

Uitwerken doelen (doelentegel)

staat centraal: ‘Wat hebben we
nodig om tot beeldvorming te
komen?’

Alle eventuele doelen worden uitgewerkt in de doelentegel. Lees en volg Stap2: Doel uitwerken (doelentegel) op
www.pswtoolbox.nl. In ieder geval worden de doelen ‘beeldvorming’ en ‘basisveiligheid’ toegevoegd op de doelentegel
Denk hierbij aan de SMART formulering! Wat hebben wij nodig om een antwoord op de beeldvormingsvragen te
geven? (Werkwijze)
Uitwerken 1e OndersteuningsPlan
Na het uitwerken van de doelen in de doelentegel maak je het 1e zeer beknopte ondersteuningsplan (OP).
Let op: De tekst in de oranje balkjes in het OP zijn de titels van de begeleidingsafspraken zoals opgesteld in de
basisvragenlijst. Deze worden de 1ste keer automatisch overgenomen in het OP, bij de volgende keer maak je gebruik van de
knop ‘ververs velden’ in het OP
Voeg de doelen ‘beeldvorming’ en ‘basisveiligheid’ toe aan het OP
Werk eventuele begeleidingsafspraken uit.
➢ Beschrijf hoe de ondersteuning er uit ziet.
Het onderdeel ‘wie ben ik’ werk je nog niet verder uit, verwijs hier naar het
werkdocument ‘Junior beeldvorming’
Uitwerken doe je waar nodig met en in overleg met andere betrokkenen (cliënt, ouders/verwant, collegae).
Publiceer definitief 1.0
De persoonlijk begeleider deelt het OP ter goedkeuring / ondertekening met de wettelijk vertegenwoordiger
Na ondertekening wordt het ondertekende document geüpload in MC4. Het document beeldvorming hoeft niet apart
ondertekend te worden. Gedragskundige, teamleider ondertekenen volgens richtlijn (zie toolbox: ondertekenen) digitaal.
Document ‘Junior Beeldvorming’
Werk het kopje ‘beeldvorming’ uit aan de hand van de gestelde doelen.
Voor een uitgebreidere leidraad zie het document ‘observatie diagnostiek’ op
www.pswtoolbox.nl.
Let op: Therapeuten/deskundigen
Het kopje ‘integratief beeld (gedragskundige)’ kan
leveren eigen verslagen aan.
wanneer nodig ingevuld worden door de betrokken
Verwerk enkel de kern van deze
verslagen in de beeldvorming.
gedragskundige.

Mogelijk kan het vullen van het
document ‘Junior beeldvorming’
deels gedaan worden tijdens een
beeldvormingsbespreking (GK,
therapeuten, PB).
Tevens worden adviezen met de
betrokkenen afgestemd.

Voor het gesprek ontvangen ouders het document ‘Junior beeldvorming’ en dit wordt besproken en er wordt een nieuw
plan uitgestippeld.
Bespreking 2e OP (adviesgesprek)
Verwerk de uitkomsten uit de bespreking 2e OP volgens het document ‘proces OP’ of beëindig het traject
(evaluatieformulier).
Tip: Het ‘wie ben ik’ wordt hier beschreven als een beknopte samenvatting geformuleerd vanuit de beeldvorming.

