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Excellentie profiel van Visio onderwijs Breda 
“Thuis komen in de wereld” 
 

“Elk kind heeft recht op onderwijs aldus artikel 24 van het VN verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap” (september 2007).   

Dit geldt ook kinderen met een visuele beperking, een (ernstige) verstandelijke 

beperking én vaak bijkomende beperkingen zoals motorische beperkingen of een 

beperking in het autistisch spectrum (ASS).  Alle kinderen kunnen leren, je begrepen 

voelen door de wereld om je heen zorgt voor het vertrouwen en de veiligheid dat nodig 

is om tot leren te komen.  

 

Visio onderwijs Breda biedt dit perspectief vanuit vier thema’s waarbij “thuiskomen in de 

wereld” het motto is waar vanuit gewerkt wordt. 

 

Quote vanuit het rapport; 

“De jury zag in de aangeleverde stukken en tijdens het schoolbezoek overtuigende 

resultaten van het excellentieprofiel” 

 

Quote vanuit het rapport; 

“De school zet in op het recht op onderwijs dat elk kind heeft. De richtinggevende vraag 

is altijd: wat kan wel?” 

 

Quote vanuit het rapport; 

“….de uniciteit van de leerlingen populatie eist voortdurende inzet binnen deze 

hoogstaande professionele kwaliteitscultuur in de school…” 

 

Quote vanuit het rapport; 

“Tijdens gesprekken met de schoolleiding, het team van medewerkers en de ouders 

constateerde de jury een groot draagvlak voor de gekozen werkwijze.” 

 

 

1. Totale communicatie & ondersteunende communicatie:  

De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda vraagt om specifieke 

onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de 

leerlingen. Voor leerlingen met een visueel-verstandelijke beperking is 

taalontwikkeling en leren communiceren niet vanzelfsprekend. Veel bestaande 

methodieken gebruiken de visuele mogelijkheden van de leerling als ingang om 

tot communicatie te komen. Visio onderwijs Breda heeft een methodiek 

ontwikkeld die op maat aan sluit bij de mogelijkheden van de leerling.  

 

Quote vanuit het rapport; 

“Visio Onderwijs Breda zet concreet en zichtbaar haar innovatiekracht in bij het 

aanleren van vaardigheden aan deze leerlingen met een visuele beperking en 

ernstige verstandelijke beperkingen. Dat ervaart de jury in de bijzondere wijze 

waarop de medewerkers met de leerlingen communiceren, de inrichting van het 

gebouw en de lokalen, en de inzet van specifiek voor deze doelgroep in eigen 

beheer ontwikkeld onderwijs- en leermateriaal.”  
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2. Moeilijk verstaanbaar gedrag:  

Ook leerlingen met (zeer) complexe gedragsproblematiek (moeilijk verstaanbaar 

gedrag) kunnen binnen Visio onderwijs Breda onderwijs (blijven) volgen waardoor 

ze tot ontwikkeling kunnen komen. Een multidisciplinair ondersteuningsteam 

begeleidt de klassenleiding en de omgeving (ouders) van de leerling bij het 

oplossen van deze problematiek.  

 

Quote vanuit het rapport; 

“Daardoor kunnen zij op een zo snel mogelijke wijze thuiskomen in de wereld, die 

wereld begrijpen en in die wereld begrepen worden.”  

 

 

3. Burgerschapsvorming:  

Doel van het onderwijs binnen Visio onderwijs Breda is dat alle leerlingen op 

eigen wijze “thuiskomen in de wereld”. In samenwerking met diverse partijen 

worden activiteiten binnen- en buiten de schoolse setting georganiseerd met als 

doel het bevorderen van interactie tussen mensen met- en mensen zonder een 

beperking. De deur van de (V)SOmb school staat open voor normaal lerende 

kinderen. 

 

Quote vanuit het rapport; 

De samenwerking met scholen voor regulier onderwijs, woon- en dagcentrum De 

Blauwe Kamer, Landgoed Nuwenhuys en de gemeente Breda, bevestigen nog 

eens het beeld van erkenning door externe partners van Visio Onderwijs Breda. 

 

 

4. 21 eeuws onderwijs voor (E)MB 

Onder de 21 eeuws onderwijs worden vaardigheden verstaan die leerlingen nodig 

hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. De 

school heeft in samenwerking met diverse landen in Europa een screenings 

instrument ontwikkeld voor het meten van ICT vaardigheden bij 

blinde of slechtziende meervoudig beperkte leerlingen. Hierdoor kunnen deze 

kinderen op maat deelnemen aan de steeds digitaler wordende wereld.  

 

Quote vanuit het rapport; 

“Ook wordt in Europees verband samengewerkt. Als mooi voorbeeld geldt de 

deelname aan het Europese project iExpress myself.” 

 

 

 


