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Scharniermoment in jouw leven 
Wat na school?   

?  

?  
?  

?  

?  



Hoe kun je nadenken over je vragen?  

Je kunt dit samen doen met 

je ouders of je  familie, 

klasgenoten, vrienden,…) 

 
De Dienst 

Ondersteuningsplan (D.O.P) 

kan jullie hierbij helpen.  



Hoe werkt de Dienst  
Ondersteuningsplan (D.O.P) ? 



Een D.O.P- proces ? 
Hoe gaan we te werk ?  

. 



1. We maken kennis met jou.  

We luisteren naar je 

vraag/vragen. 

 

We leggen uit wat DOP 

kan doen en hoe we 

werken. 

 

Daarna kun jij beslissen 

of we al dan niet verder 

gaan. 



2. Waar sta ik nu? 

Mijn leven op dit 

moment? 

 

Wie zijn de mensen 

rondom mij? 

 

Wie helpt mij 

waarmee? 

 

Wat doe ik zelf? 



3. Wie kan helpen meedenken met mij? 

Jij kiest de mensen die 

mogen meedenken. 

 

Waar en wanneer 

zullen we samenkomen 

en met wie? 

 

Wie zal deze mensen 

uitnodigen? 
 

 



4. Vragen en wensen 

Wat zijn mijn vragen en 

wensen? 

 

Wat zijn de vragen en 

wensen van anderen? 

 

Rond welke thema’s 

werken we en met wie? 
 

 



5. Samen nadenken over je vragen 

Wat zijn jouw 

interesses, jouw 

talenten? 

 

Waar droom je van? 

 

Wat lukt wel/niet?  

 

Wat is er nodig? 
 

 



6. We vatten samen wat jij en de    
 mensen rondom jou nodig 

hebben 

Zaken die belangrijk 

zijn voor jou. 

 

De ondersteuning die 

je nodig hebt. 

 

Wie kan mij helpen en 

waarmee? 

 

 

 

 



Wat jij nodig hebt situeert zich op de cirkels 



Dit is voor iedereen verschillend 

Ik woon nog thuis. 
 
Mijn ouders helpen mij 
met de vele papieren 
en helpen ook mijn 
geld beheren.  
 
Een buurman brengt 
mij regelmatig naar 
mijn zwemtraining.  



Dit is voor iedereen verschillend 



Dit is voor iedereen verschillend 



7. Acties 

Tijdens het dop-proces. 

 

Op het einde van het 

dop-proces. 

 

Na het dop-proces? 
 

 



8. Afspraken rond opvolging 

 

 



Alles is verzameld in jouw plan 



Standaard voorbeeld 

Je studeert af in het BUSO en 
samen met je ouders en je zussen 
stel je je veel vragen over waar en 
met wie je in de toekomst kan 
gaan wonen, hoe je je dag 
invulling en vrije tijd of werk zult 
kunnen invullen, wie je zal helpen 
bij papieren en geldbeheer,… 



Eigen voorbeeld 

…  



Voor wie ?  

Kinderen, jongeren en 
volwassenen met (een 
vermoeden van) een 

beperking en hun 
netwerk. 

 

Bereid zijn om een 
proces van 

vraagverheldering aan te 
gaan, samen met 

mensen uit je sociaal 
netwerk. 

 



Hoe aanmelden?  



Contactpunten 

   
Locatie dicht bij je 

thuis 
 

Bereikbaar en 
toegankelijk 

 
Waar het gesprek met 
jou en je steungroep 

doorgaat 
 

Kan ook bij je thuis 
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