Ontwikkeling stimulerende groep
(OSG) De Vlinder voor kinderen met
een visuele beperking

Waarom OSG De Vlinder?
De ontwikkeling stimulerende groep De Vlinder van
Koninklijke Visio in Nijmegen stimuleert slechtziende en
blinde kinderen van anderhalf tot vijf jaar om hun wereld te
vergroten én dichterbij te halen, zodat zij zich samen met
veel plezier zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Iedere opvoeder wil dat zijn of haar kind zich zo goed en
plezierig mogelijk ontwikkelt. Opvoeders van kinderen met
een visuele beperking staan daarbij voor de bijzondere taak.
Want goedziende kinderen worden door visuele prikkels
‘uitgelokt’ om zich een beeld te vormen van hun omgeving
en zich te ontwikkelen. Omdat die prikkels bij slechtziende
en blinde kinderen minder goed werken, moet hen veel
bewuster een besef van de omgeving bijgebracht worden.
De visuele informatie die zij missen is gedeeltelijk te
compenseren via taal, verstandelijke capaciteiten en
andere zintuigen, maar het is heel moeilijk de kwaliteit
van de visuele informatie te evenaren.
OSG De Vlinder brengt de wereld op een herkenbare en
vertrouwde manier nabij. Het jonge kind wordt uitgelokt
om de nabije wereld te ontdekken en hierop te reageren.
Juist in de peuterfase is dit belangrijk. Peuters die zich
steeds meer bewust worden van hun omgeving, hebben
meer kans zich verder te ontwikkelen.
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Voor wie?
De kinderen die De Vlinder bezoeken zijn toe aan een
omgeving naast thuis om nieuwe ervaringen op te doen.
Op de groep wordt stimulans aangeboden om te voorkomen dat de ontwikkeling stagneert. Ook is er vaak
behoefte aan extra ondersteuning of training van vaardigheden.
Voor sommige kinderen is De Vlinder een aanvulling op
de reguliere opvang. Ook zijn er kinderen die te weinig
profiteren van een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf of die daar door een combinatie van factoren
niet terechtkunnen. De Vlinder is er ook voor opvoeders
van jonge kinderen met een visuele beperking.
Zij kunnen met een verscheidenheid aan vragen terecht.
Vaak bestaat er behoefte aan nauwkeurige observatie
om in kaart te brengen: waarvan profiteert dit kind, wat
heeft het nodig om zich verder te ontwikkelen, wat zijn
sterke en compenserende vaardigheden?
Onderzoek
Afhankelijk van de vraag van het kind is multidisciplinair
onderzoek mogelijk om bijvoorbeeld de gezondheid van
de ogen, de visuele functies en de motoriek in kaart te
brengen. Ook de taal, communicatie, spel, cognitie en
sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen nader worden
onderzocht. Tegen de tijd dat het kind 4 jaar wordt, is
er vaak een goed beeld van de meest geschikte onderwijsvorm of andere passende vervolgsetting. De Vlinder
werkt aan een prettige overgang voor het kind naar het
regulier of speciaal onderwijs.
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Hoe gaat OSG Vlinder te werk?
De goed op elkaar ingespeelde medewerkers van De Vlinder
zetten zich met veel plezier in om de kinderen te stimuleren
in hun ontwikkeling. Het team gaat de uitdagingen aan die
daarbij horen. De samenwerking met de opvoeders,
kinderen en elkaar staat hoog in het vaandel.
Revalidatieplan
De Vlinder werkt doel- en vraaggericht, waarbij het kind
centraal staat. Na onderzoek wordt voor ieder kind een individueel revalidatieplan opgesteld. Dit gaat in samenspraak
met de ouders of verzorgers en het multidisciplinaire team
van De Vlinder. Het revalidatieplan wordt geschreven door
de ontwikkelingsbegeleider(s) en de orthopedagoog. In dit
plan staan de afspraken over doelen en werkwijzen van de
ontwikkelingsstimulering voor het individuele kind bij De
Vlinder. Iedere zes maanden wordt het revalidatieplan met
de ouders van het kind besproken en geëvalueerd. Maar ook
tussentijds kan bijstelling van het plan nodig zijn, afhankelijk van de ontwikkeling die het kind laat zien of vragen van
ouders of verzorgers.
Multidisciplinaire samenwerking
Het kernteam van OSG De Vlinder bestaat uit ontwikkelingsbegeleiders en de orthopedagoog met specifieke deskundigheid in het begeleiden van (jonge) kinderen met een visuele
beperking. Ook zijn er verschillende andere professionals
van Visio Nijmegen betrokken, zoals een orthoptist, oogarts,
kinderfysiotherapeut, logopedist, videointeractiebegeleider,
muziektherapeut, psychomotorische kindertherapeut en
maatschappelijk werker. Zij worden naar behoefte geconsulteerd voor bijvoorbeeld nader onderzoek en advies of voor
speciale activiteiten.
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Begeleiding en behandeling
Kinderen die De Vlinder bezoeken, ontvangen soms ook
ontwikkelingsbegeleiding thuis. Er is een nauwe samenwerking tussen de professionals van De Vlinder en andere
professionals van Visio of andere organisaties die bij het
gezin betrokken zijn. De orthopedagoog van De Vlinder
ondersteunt de ontwikkelingsbegeleiders op de groep en
coördineert de behandeling.
Veilige en uitdagende omgeving
Op OSG De Vlinder nemen de groepsactiviteiten een
belangrijke plaats in. Zo stimuleren de kinderen elkaar en
leren ze van elkaar in een veilige en uitdagende omgeving.
Daarnaast is de behandeling specifiek op het individuele
kind gericht, in aansluiting op de doelen in het revalidatieplan. Door stimulerend te werken en goed te observeren
krijgen we een beter zicht op de mogelijkheden van het
kind.
Naast uitdagend aanbod in spel- en ontwikkelingsmaterialen voor de visuele beperking, is er ook volop materiaal
aanwezig om andere zintuigen als de tast en het gehoor te
stimuleren. De Vlinder heeft veel kennis van verschillende
begeleidings- en benaderingsmethodieken, waarbij vooral
wordt ingezet op de ervaringsgerichte ontwikkeling. Door
themagericht te werken, ervaart het kind met een visuele
beperking de wereld zo nabij mogelijk en wordt de conceptvorming van de wereld om hen heen gestimuleerd.
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Praktisch
De verbinding met de thuissituatie is heel belangrijk bij
De Vlinder. Ouders en verzorgers worden regelmatig uitgenodigd om de medewerkers en elkaar te ontmoeten op
thema-avonden en ouder-kind-ochtenden. Verder is er
regelmatig telefonisch contact met de ouders om de voortgang te evalueren en te overleggen over hun kind.
Het kernteam van De Vlinder evalueert maandelijks de
ontwikkelingsvoortgang van het kind. Ook is er voortgangsoverleg met de logopedist en expertiseoverleg met de
orthoptist en de fysiotherapeut over de visuele functies en
de motorische ontwikkeling van het kind.
Tijden en locatie
Per dag bezoeken maximaal zes kinderen De Vlinder.
Ze komen in overleg met ouders of verzorgers meerdere
dagdelen per week. Kinderen komen ‘s ochtends tussen
8.30 en 9.15 uur binnen en gaan om 13.00 of 16.00 uur
naar huis.
OSG de Vlinder is gehuisvest in het gebouw van Visio
Revalidatie & Advies te Nijmegen. De ruimte is geschikt
voor groeps- en individuele activiteiten. Naast een centrale spelruimte en keuken, is er een slaapkamer en een
spelkamer. Verder heeft De Vlinder een toiletruimte met
verschoontafel en een speelplaats buiten. We maken volop
gebruik van de nabije omgeving, door uitstapjes te maken
naar het winkelcentrum, het station, de stad, speeltuinen,
de kinderboerderij en dergelijke.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact
opnemen met het Cliëntservicebureau van Koninklijke
Visio op telefoonnummer 088 585 85 85. Wij brengen
dan samen met u de vraag zorgvuldig in kaart, zodat we
u zo goed mogelijk kunnen helpen of doorverwijzen.
Financiering
De begeleiding en behandeling bij Visio De Vlinder wordt
gefinancierd vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U heeft een verwijzing nodig van uw oogarts of
ander medisch specialist. Taxivervoer is mogelijk, de
taxikosten worden gefinancierd door de zorgverzekeraar.
Koninklijke Visio kan helpen bij de aanvraag.
Bezoek ook www.visio.org/devlinder. Hier vindt u extra
informatie over Visio De Vlinder, zoals een filmpje en
interview met een ouder.

www.visio.org/devlinder
devlinder@visio.org
088 - 585 85 18
06 - 20 49 04 27

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
www.visio.org
Volg ons op:

