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Deel 2 Schoolgids 2020-2021 “Onderwijs van Visio”

De afdelingen en expertise van 
Visio Onderwijs
Speciaal onderwijs (SO en SO-MB)
Het onderwijsaanbod in het SO is gericht op het be-
halen van de kerndoelen primair onderwijs. Het on-
derwijsaanbod aan leerlingen met een meervoudige 
beperking is gericht op het behalen van de kerndoelen 
SO-MB. Voor beide afdelingen is de wijze van aanbieden 
aangepast voor leerlingen met een visuele beperking.

Uitstroomprofielen en leerroutes
In het SO kennen we de volgende uitstroomprofielen:
Praktijkonderwijs
VMBO BB (Basis Beroeps), 
VMBO KB (Kader Beroeps),    
VMBO T (Theoretisch), 
HAVO 
VWO 

In het SO-MB is het uitstroomprofiel VSO-MB. 

Het uitstroomprofiel bepaalt de leerroute die de leer-
ling volgt. In de leerroute staat het onderwijsproces 
beschreven dat een kind gedurende de schoolloopbaan 
aangeboden krijgt. We hanteren sinds 2019 het lande-
lijke doelgroepenmodel van LECSO. 

De leerkenmerken en ondersteuningsbehoefte van iedere doelgroep wordt hieronder in beeld gebracht

1 2 3 4 5 6 7

Ontwikkelingsleeftijd (SEO)
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emotionele 
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Communicatie
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en gevoelsmatig
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Leerkenmerken

Fysieke 
situatie

Medische 
situatie

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijds-
adequaat

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijds-
adequaat

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijds-
adequaat

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep

Leerlingen maken muziek in een orkest

Er zijn 7 te onderscheiden doelgroepen SO:
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Werken met de leesregel op de computer

Er zijn 7 te onderscheiden doelgroepen SO:

Doelgroep 1 en 2  uitstroomperspectief VSO dagbesteding

Doelgroep 3   VSO (beschutte) arbeid*

Doelgroep 4  PRO (beschutte) arbeid

Doelgroep 5  PRO/VMBO (BBL) arbeid/VO

Doelgroep 6  VMBO (KBL/GTL) arbeid/VO

Doelgroep 7  HAVO/VWO VO
    

*Visio kiest voor deze doelgroep op maat voor (beschutte) arbeid dan wel arbeidsmatige dagbesteding.

Uitleg afkortingen:
VSO voortgezet speciaal onderwijs
PRO praktijkonderwijs
VMBO voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
BBL basis beroeps leerweg
KBL kader beroeps leerweg
(G)TL  (gemengd) theoretische leerweg
HAVO hoger algemeen vormend onderwijs
VWO voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VO voortgezet onderwijs

Leerlijnen
De leerlijnen waar we mee werken zijn afgeleid van de 
door de overheid vastgestelde kerndoelen. 
Voor de SO-leerlingen gebruiken we de kerndoelen van 
het primair (of basis-) onderwijs. Doelen zijn per vak 
uitgewerkt in een basisarrangement, een verdiept en 
een intensief arrangement. In een leerlijn worden de 
doelen verfijnd in tussendoelen. Vervolgens wordt bij 
de doelen beschreven hoe zij binnen het onderwijs te 
realiseren zijn. Dit alles is opgenomen in een leerroute- 
of groepsplan.
Voor de moeilijk lerende leerlingen spitsen we het pro-
gramma van de basisschool nog explicieter toe op de 
individuele mogelijkheden. Door de cognitieve vakken in 
praktische situaties aan de orde te laten komen krijgen 
ze voor de leerlingen meer betekenis. Dit verhoogt vaak 
de motivatie. 
Voor de zeer moeilijk lerende leerlingen zijn aangepaste 
leerlijnen opgesteld vanuit de –eveneens door de over-
heid vastgestelde- kerndoelen ZML-MG (zeer moei-
lijk lerend-meervoudig gehandicapt). De doelen zijn 
uitgewerkt in de leerlijnen VG-MH (visueel gehandicapt 
– meervoudige handicap). 

Leerstof aanbod 
De leerstof die onze normaal lerende leerlingen (doel-
groep 5-7) aangeboden krijgen is hetzelfde als in het 
regulier basisonderwijs, inclusief leerstof mbt vak-
overstijgende vaardigheden. Als het nodig is passen we 
materiaal en tempo aan. In ons SO maken we gebruik 
van dag- en weektaken waarbij de leerling een actieve 

rol heeft in de planning van de leerstof. 
Leerlingen kunnen bij ons in principe niet blijven zit-
ten. Een leerling kan twee jaren achtereen in dezelfde 
groep zitten, maar dat betekent niet dat we de leerstof 
herhalen. In een nieuw schooljaar gaat het kind verder 
waar het gebleven is. Naast aandacht voor de cognitie 
werken we ook aan leren leren, sociale en emotionele 
vaardigheden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een 
schoolkamp is een wezenlijk onderdeel van het school-
programma en een belangrijk onderdeel van de lessen. 
Voor de leerlingen met uitstroomprofiel Arbeid (doel-
groep 4) spitsen we het programma van de basisschool 
nog explicieter toe op de individuele mogelijkheden. De 
leerlingen werken door middel van een weektaak ieder 
op eigen niveau aan de cognitieve vakken. Hiernaast is 
er veel ruimte om met elkaar te “leren door te doen”. 
Voor de leerlingen met een meervoudige beperking 
(doelgroep 1-3) zijn in het lesrooster alle doelen onder-
gebracht in de volgende schoolvakken:
Basale ontwikkeling
Speel- en leergedrag
Zintuiglijke ontwikkeling
Motorische ontwikkeling 
Spraak- en taalontwikkeling
Wereldverkenning
Muziek 
Bewegingsonderwijs (op enkele locaties school-
zwemmen voor leerlingen van 8-12 jaar)
Lezen (doelgroep 2 en 3)
Rekenen (doelgroep 2 en 3)
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Piegten

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO en VSO-MB)
Ook in het VSO wordt gewerkt volgens het doelgroepenmodel van LECSO; ook hier is sprake van 7 groepen:

Doelgroep 1 uitstroomperspectief belevingsgericht dagbesteding

Doelgroep 2  taakgericht en activerend dagbesteding

Doelgroep 3  beschut werk (beschutte) arbeid*

Doelgroep 4  arbeid (beschutte) arbeid

Doelgroep 5  arbeid met certificaten

  MBO Entree arbeid/vervolgonderwijs

Doelgroep 6  MBO 2/3/4 vervolgonderwijs

Doelgroep 7  MBO3/4, HBO, WO vervolgonderwijs

*Visio kiest voor deze doelgroep op maat voor (beschutte) arbeid dan wel arbeidsmatige dagbesteding.

Uitleg afkortingen:
MBO middelbaar beroepsonderwijs
HBO hoger beroepsonderwijs
WO wetenschappelijk onderwijs

Ons onderwijsaanbod VSO is gericht op het behalen van 
de eindtermen voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, 
VMBO, HAVO), waarbij de wijze van aanbieden is aan-
gepast voor leerlingen met een visuele beperking. Het 
voortgezet speciaal onderwijs bereidt leerlingen voor 
op doorstroom naar het vervolgonderwijs (uitstroom-
profiel vervolgonderwijs) of op het gaan uitoefenen van 
een (beschermde) functie op de arbeidsmarkt (arbeids-
marktgericht uitstroomprofiel). 
Het onderwijsaanbod voor de VSO-leerlingen met een 
meervoudige beperking richt zich op een goede voor-
bereiding op wonen, werken, samenleven en invulling 
geven aan de vrije tijd.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs 
De onderbouw van diplomagerichte leerwegen duurt 
twee (VMBO) of drie jaar (HAVO). We streven naar af-
ronding van het VMBO binnen vier en afronding van de 
HAVO in vijf jaar. De leerlingen krijgen een breed scala 

aan vakken en we bereiden ze voor op de keuze van een 
leerweg, een route naar vervolgonderwijs. In het VSO 
krijgen de leerlingen dezelfde leerstof aangeboden als 
in het reguliere voortgezet onderwijs. De leerroute van 
elke leerling leggen we vast in het OPP. 

De volgende leerwegen zijn mogelijk op onze scholen 
met een VSO-afdeling (zie het specifieke schooldeel 1 
voor het aanbod op onze afzonderlijke scholen):

HAVO 
profielen: 
- Cultuur en Maatschappij, C&M (Grave, Rotterdam,  
 Amsterdam )
- Economie en maatschappij, E&M (Grave, Rotterdam,  
 Amsterdam)
- Natuur en gezondheid (Rotterdam)

VMBO Theoretische leerweg (TL of MAVO)
profielen: 
- Economie (Grave, Rotterdam, Amsterdam)
- Landbouw (Grave, Rotterdam)
- Zorg en Welzijn (Grave, Rotterdam, Amsterdam)
- Techniek (Rotterdam)

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en 
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
profiel:
- Dienstverlening en Producten (Grave, Rotterdam,
 Amsterdam)  

De theoretische leerweg VMBO TL en de leerweg 
HAVO zijn nog niet gericht op een bepaald beroep en 
worden afgesloten met een staatsexamen of regulier 
eindexamen. De leerlingen die in HAVO-4 instromen 
kunnen een HAVO-profiel kiezen met bijbehorend vak-
kenpakket, maar ze kunnen ook besluiten om slechts 
in één of meerdere vakken examen te doen. De eerste 
mogelijkheid levert een diploma op, de tweede moge-
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lijkheid levert deelcertificaten op. Deze deelcertifica-
ten blijven tien jaar geldig, zodat er altijd nog een HAVO 
diploma “verzameld” kan worden.
De beroepsgerichte leerweg VMBO BB/KB wordt afge-
sloten met een examen op eigen locatie onder verant-
woordelijkheid van de reguliere VO-school waarmee 
samengewerkt wordt. De profielvakken worden afge-
sloten met een regulier examen, tevens is het voor de 
leerlingen mogelijk om in één of meerdere vakken een 
staatsexamencertificaat te behalen op het niveau van 
de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.

Uitstroomprofiel (beschutte) arbeid
Het praktijkonderwijs is ingericht voor moeilijk lerende 
jongeren. Het onderwijs is zo breed mogelijk vormge-
geven vanwege de doelstelling ‘toeleiding naar arbeid’ 
en is te splitsen in een oriëntatie-, specialisatie en 
transitiefase.
  
In de oriëntatiefase geven we vakken als rekenen, taal, 
cultuur en maatschappij, op een zodanig manier dat er 
een contextrijke en logische wijze van natuurlijk leren 
ontstaat. De leerlingen oriënteren zich op vier leerwe-
gen: zorg en welzijn, plant en dier, dienstverlening en 
techniek. We geven in deze fase ook veel aandacht aan 
de sociale competenties: het samenwerken, een keuze 
maken, jezelf presenteren, de werkhouding, omgaan 
met kritiek, rekening houden met elkaar, omgaan met 
ruzie, opkomen voor jezelf, gevoelens delen en omgaan 
met de beperking. Deze competenties leren en oefenen 
leerlingen in alle vakken die ze aangeboden krijgen, 
maar speciaal in de praktijkvakken. 
  
In de specialisatiefase ligt de focus op de arbeidscom-
petenties. Een interne stage staat hierbij centraal.
  
In de transitiefase volgen de leerlingen één of meer-
dere externe stages waarbij ze minimaal een dag per 
week naar school blijven gaan. Leerlingen in de tran-
sitiefase van het praktijkonderwijs leiden we, indien 
mogelijk, via een plaatsingsstage toe naar betaalde 
arbeid.

Alle leerlingen in het praktijkonderwijs hebben een 
mentor die met de leerling regelmatig coaching ge-
sprekken voert. De interesses van de leerling worden 
besproken, evenals hetgeen de leerling belangrijk vindt 
om te leren. De leerling legt de vorderingen die hij 
maakt vast in een portfolio. Deze map wordt gedurende 
de schoolloopbaan gevuld zodat de leerling als hij de 
school verlaat een overzicht heeft van de dingen die hij 
allemaal geleerd heeft.
Voor de leerlingen van het praktijkonderwijs is het 

mogelijk certificaten (via KPC, IVIO en SVH) te behalen 
waarmee ze startkwalificaties kunnen verwerven om 
de eventuele aansluiting bij het middelbaar beroepson-
derwijs (entreeopleiding van het MBO) te verbeteren. 

Uitstroomprofiel dagbesteding
Visio Onderwijs biedt een onderwijsprogramma aan 
voor VSO-leerlingen met een meervoudige beperking. 
Het betreft leerlingen vanaf 12 jaar die een leerroute 
krijgen aangeboden al naar gelang het ontwikkelings-
niveau van de leerling. De leerlingen werken intensief 
met de methode “praktijkplein” waarin de verwerving 
van vaardigheden centraal staat. 
Leerlingen stromen uit naar: 
Beschutte arbeid/arbeidsmatige dagbesteding 
Taakgerichte en activerende dagbesteding
Belevingsgerichte dagbesteding

De onderwijsinhoud van het VSO-MB is afgestemd op 
de landelijke kerndoelen en leerlijnen voor zeer moeilijk 
lerende kinderen (ZML), ontwikkeld door het CED (cen-
trum educatieve dienstverlening). 

Er wordt in het VSO-MB gewerkt vanuit vier domeinen 
te weten: wonen, werken, vrije tijd en samenleven. De 
domeinen vormen de leidraad waaraan de leer- en prak-
tische vakken worden opgehangen. De leerlingen in het 
VSO-MB doorlopen drie leerfases:

In de oriëntatiefase van VSO-MB maken leerlingen  
kennis met de verschillende profielen:
Groen
Techniek
Zorg en Welzijn
Horeca
Kantoor

In de specialisatiefase ligt de focus op de competen-
ties. De interne stage staat hierbij centraal. Leerlingen 
kiezen een specialisatie (bijvoorbeeld horeca) en gaan 
stage werkzaamheden in dit “vak” verrichten.

In de transitiefase volgen de leerlingen één of meerde-
re externe stages van één of twee dagen per week. De 
leerlingen in de transitiefase stromen na maximaal 
een jaar uit naar de vervolgsetting.

Loopbaanonderzoek (assessment)
Rond de vijftienjarige leeftijd doen veel leerlingen een 
assessment. In de voorbereiding op het schoolverla-
ten staan we met u en uw kind nadrukkelijk stil bij het 
toekomstperspectief. Bewustwording van nieuwe en 
onverwachte mogelijkheden en beperkingen, biedt uw 
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kind kansen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de periode ná school.  
Tijdens het assessment verblijven de VSO MB en PRO 
leerlingen, samen met leerlingen van andere scholen 
van Visio en Bartimeus, twee dagen op een andere 
locatie. Gedurende deze twee dagen kijken we gericht 
naar mogelijkheden die een leerling heeft. We voeren 
gesprekken met de leerlingen waarin verwachtingen, 
toekomstplannen en omgaan met hun beperkingen ter 
sprake komen en we doen onderzoek. De onderzoeks-
terreinen zijn:

Vaardigheid om stage te lopen: praktisch en sociaal.
Visueel en tactiel functioneren.
Toekomstwensen wat betreft richting, stage- en be-
roepswensen. Maar ook op gebied van wonen (begeleid 
of zelfstandig of liever nog langer thuis).
Mobiliteitsmogelijkheden in verband met zo zelfstandig 
mogelijk reizen naar het stageadres of de latere werk-
kring of vervolgopleiding.
Praktische redzaamheid.
Sociale en praktische redzaamheid in een vreemde om-
geving (observatie).
Omgaan met visuele beperking. 

Voorafgaand aan het loopbaanonderzoek worden ook 
een aantal gebieden in kaart gebracht, zoals de compu-
tervaardigheden en het cognitief niveau van de leer-
ling. Ook worden in de klas gesprekken gevoerd over de 
visuele beperking die een leerling heeft en de gevolgen 
hiervan. Het is belangrijk dat een leerling voorafgaand 
aan het loopbaanonderzoek zelf actiever gaat naden-
ken over de toekomstwensen. Hier kunt u thuis ook een 
belangrijke rol in spelen door ook samen in gesprek te 
gaan over de toekomst van uw zoon of dochter.

Andere VSO-leerlingen volgen een vergelijkbaar indivi-
dueel traject.

Het assessment is belangrijk voor de toekomst van uw 

kind en is daarom verplicht. U, uw kind en het team 
krijgen een verslag waarin de verschillende uitslagen 
van de onderzoeken zijn beschreven en geïntegreerd. 
Daarin formuleert een gedragswetenschapper een ad-
vies over de richting van de stage, de soort stage en de 
uitstroommogelijkheid van uw kind. Het eerste gedeel-
te van het verslag wordt in eenvoudige taal beschreven 
zodat uw kind het verslag zelf kan lezen. In het tweede 
deel van het verslag zitten de bijlagen, die door de ver-
schillende onderzoekers geschreven zijn.
U wordt uiteraard uitgenodigd om de uitkomsten van 
het onderzoek te bespreken en samen met uw kind en 
mentor vervolgtrajecten uit te zetten richting toe-
komst.

Stage (werkervaringstrajecten)
We willen onze leerlingen alle benodigde ondersteu-
ning, hulp en tools aanreiken. Het doel is dat ze in hun 
toekomstige leven, passend bij hun mogelijkheden:
Zo zelfstandig mogelijk door het leven gaan.
Zo optimaal mogelijk invulling geven aan de levens-
domeinen onderwijs, wonen, vrije tijd, en arbeid/
dagbesteding.
Volwaardig participeren in de maatschappij.
Als wereldburger de wereld tegemoet treden.

We werken hieraan door voor onze leerlingen o.a. 
stages te organiseren. Belangrijke doelen daarbij zijn:
Verwerven van sociale en arbeidscompetenties.
Kennis maken met diverse werksoorten en verschil-
lende activiteiten.
Zicht krijgen op eigen mogelijkheden, interesses, be-
perkingen en sociaal gedrag.
Zicht krijgen op de toekomstige mogelijkheden met 
betrekking tot dagbesteding en arbeid.
Realiseren van een naadloze overgang naar een ver-
volgsetting.

Er zijn door alle leerjaren heen verschillende vormen 
van stage in het onderwijsprogramma opgenomen.

a) Werkervaringstraject uitstroomprofiel 
 vervolgonderwijs
 Leerlingen in de onderbouw van de diplomagerichte  
  leerwegen maken via introductiestages kennis met 

het bedrijfsleven. De leerlingen van het derde leer-
jaar volgen een maatschappelijke stage (twee à drie 
weken) met opdrachten. In leerjaar 4 is een stage 
gekoppeld aan het maken van een sectorwerkstuk 
voor het examen. De leerling maakt een presentatie 
als onderdeel van het eindexamen.

  Het vak LOB wordt aangeboden als apart vak of is 
ingebed in het curriculum van de andere vakken. Leesregel verbonden met iPad
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Stages kunnen onderdeel uitmaken van het PTA, de 
stages zijn op alle scholen ingericht passend bij de 
lokale situatie.

b) Werkervaringstraject uitstroomprofiel (beschutte)  
 arbeid
 Gedurende de eerste twee leerjaren werken we  
  in het lesprogramma aan sociale- en arbeidscompe-

tenties. In leerjaar 3 volgen de leerlingen een interne 
stage en in leerjaar 4 een semi- of echte externe 
stage. Leerlingen in de eindfase van het praktijk-
onderwijs leiden we, indien mogelijk, via een plaat-
singsstage toe naar betaalde arbeid.

c) Werkervaringstraject uitstroomprofiel 
 dagbesteding
  Vanaf de specialisatiefase gaan de leerlingen gerich-

ter aan de slag met de praktische vakken gerela-
teerd aan verschillende werkvormen. Zij bezoeken 
verschillende vormen van dagbestedingsplaatsen op 
verschillende niveaus. Daarna staan interne stages 
op het programma. De transitiefase staat in het te-
ken van een plaatsingsstage. Waar mogelijk maken 
we hierbij gebruik van de inzet van een jobcoach van-
uit Visio Revalidatie & Advies (R&A).

Leerstofaanbod
Wij willen een fundament leggen voor de toekomst. 
Dat doen we door de leerlingen te leren wie ze zijn, ze 
sociaal vaardig te maken, ze leren keuzes te maken 
en verantwoordelijkheid te dragen, maar vooral door 
ze een goede opleiding en vakken aan te bieden waar-
mee ze kansen krijgen in het vervolgonderwijs, op de 
arbeidsmarkt en binnen de dagbesteding. Het is voor 
onze leerlingen van groot belang dat zij een reëel beeld 
krijgen van hun mogelijkheden en leren die mogelijk-
heden te benutten. 
In het VSO doen de leerlingen op verschillende gebie-
den ervaringen op. Zij nemen bijvoorbeeld deel aan 

school overstijgende projecten zoals excursies, werk-
weken, sportdagen en ze doorlopen werkervarings-/
stage trajecten. De leerlingen leren hun eigen mogelijk-
heden en beperkingen ontdekken: wie ben ik, wat kan 
ik, wat wil ik en hoe kan ik functioneren in de maat-
schappij? 
 
Leren op afstand
Het komt voor dat leerlingen uit de hoogste leerjaren 
lessen volgen op een andere locatie. Dit gebeurt digi-
taal via een systeem waarbij leerlingen een live ver-
binding hebben met een docent op een andere locatie. 
Het systeem kan ook worden gebruikt wanneer een 
leerling tijdelijk of voor langere tijd fysiek niet in staat 
is om onderwijs op school te volgen. Op deze wijze 
kan hij toch blijven deelnemen aan (een gedeelte) van 
het onderwijsprogramma. In 2019 is gestart met de 
uitrol van het programma Office 365 waardoor er voor 
medewerkers en leerlingen uitgebreide mogelijkheden 
ontstaan om op afstand onderwijs te volgen en leer-
stof te delen. Door de Corona crisis heeft deze ontwik-
keling een extra versnelling doorgemaakt. Op basis van 
een evaluatie wordt deze versnelling uitgebreid naar de 
definitieve structuur Office 365.  

Het leren op afstand richt zich ook op de leerlingen 
in de ambulante onderwijskundige begeleiding en het 
biedt daarnaast ook kansen voor leerlingen uit het 
regulier onderwijs om op onderdelen lessen te volgen 
op de speciale scholen.

Schoolkamp
Ieder jaar staat de schoolkampweek op het programma. 
In deze week vinden de onderwijsactiviteiten niet 
binnen de muren van de leslokalen plaats, maar in een 
minder voorspelbare situatie. In deze werkweken bieden 
we een evenwichtig programma aan met educatieve, 
culturele, sportieve en creatieve elementen.
Het (leren) samenwerken en het (leren) omgaan met 
verantwoordelijkheden staat centraal. We spreken de 
leerlingen tijdens deze week aan op hun creatieve en 
sportieve mogelijkheden en op hun sociale vaardig-
heden. Ze zijn daarbij vaak grensverleggend bezig. We 
brengen de leerlingen in situaties waarbij onder andere 
een beroep wordt gedaan op het leren omgaan met hun 
beperking, het om hulp moeten vragen, op hun door-
zettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
én op hun sportiviteit.

Expertise van onze scholen
We streven ernaar dat onze leerlingen dezelfde kennis 
en vaardigheden opdoen als kinderen op andere scholen 
voor speciaal basis- of voortgezet onderwijs. Toch zijn Computerles
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onze scholen óók heel speciale scholen. 
De visuele beperking van de leerlingen vraagt om aan-
passingen van het onderwijs, de materialen en het 
schoolgebouw. We houden rekening met de visuele en 
andere beperkingen, maar passen het onderwijs ook 
aan de mogelijkheden van onze leerlingen aan. Met als 
doel dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen 
om straks zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk deel 
kan nemen aan de samenleving.

Dit doen we door onder andere extra aandacht te be-
steden aan de stimulering van zintuigen, fysieke aan-
passingen te doen, speciale methoden toe te passen en 
specifieke kennis te hebben van bepaalde stoornissen 
en ziektebeelden.

A) Zintuigen
Zien: Visuele stimulatie en kijktraining
Binnen het onderwijs aan slechtziende kinderen wordt 
extra aandacht besteed aan het kijken. We leren 
kinderen nieuwe compenserende vaardigheden of ver-
sterken reeds bestaande visuele vaardigheden. Naast 
het bieden van een visueel aantrekkelijke leeromge-
ving, met heldere kleuren en duidelijke contrasten 
vindt er ook visuele stimulatie en kijktraining plaats. 
Beide interventies zijn erop gericht om functioneel en 
optimaal gebruik te kunnen maken van visuele (rest-)
capaciteiten. Kenmerk van visuele stimulering is het 
gebruik van gerichte materialen om een visuele (kijk-)
reactie van het kind uit te lokken. Visuele stimulatie 

wordt met name toegepast bij slechtziende kinderen 
die niet of nauwelijks reageren op visuele prikkels. Bij 
visuele training wordt iemand geleerd om functioneel 
(dus toegepast in activiteiten) en optimaal gebruik 
te maken van de visuele (rest-)capaciteiten. Visuele 
training vindt plaats bij kinderen die meer visuele aan-
dacht (kunnen) vertonen.

Tast: Tactiele training
Voor blinde kinderen is tast het belangrijkste zintuig 
om objecten te herkennen, voor oriëntatie & mobili-
teit en leren in het algemeen. Een blind kind moet zijn 
tastzintuig zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Is 
dit wel mijn beker? Waar zijn mijn sokken en heb ik wel 
twee dezelfde te pakken? Waar is mijn kledinghaakje 
en hoe vind ik mijn jas terug tussen al die andere 
jassen op de kapstok? Observatie-instrumenten (o.a. 
Tactiel Profiel of Tactiel Profiel-MB) geven inzicht in de 
tactiele mogelijkheden en beperkingen van een kind. 
Door middel van tactiele training worden de tactiele 
vaardigheden en kennis van een kind gestimuleerd en 
getraind. 

Tast: Braille
Het brailleschrift (genoemd naar de bedenker Louis 
Braille) is een vervangend middel voor schriftelijke 
communicatie. De mogelijke toepassingen variëren 
-evenals bij schriftelijke communicatie- van marke-
ringen op huishoudelijke apparatuur en het lezen van 
boeken voor onderwijs, werk en vrije tijd tot computer-
gebruik.
 
Binnen de scholen en in de ambulante onderwijskundi-
ge begeleiding (AOB) zijn een behoorlijk aantal kinderen 
aangewezen op braille. Wij noemen ze “brailleleerlin-
gen”, want niet alle kinderen zijn volledig blind. Veel 
kinderen hebben nog een restvisus. Deze visus is ech-
ter te weinig om het lezen in zwartschrift voldoende op 
te kunnen bouwen. Kinderen moeten een aantal voor-

Het brailleschrift

Melk inschenken op de tast.
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Werken met de beeldschermloep

waarden beheersen om aan braille te kunnen beginnen. 
Niet alle kinderen met een visuele (en soms een bijko-
mende) beperking beheersen deze voorwaarden. Bij de 
leerlingen waarbij het moeilijk maar mogelijk is zullen 
we met intensieve aandacht de basis van het lezen 
middels braille aanleren. Het doel voor deze kinderen is 
niet het leren lezen van dikke brailleboeken maar wel 
het plezier hebben in eenvoudige lees -en voelboekjes 
en de mogelijkheid hebben tot het aanbrengen van let-
ters/woorden op CD hoesjes en dergelijke. 

B) Fysieke aanpassing 
Schoolgebouw en omgeving
Het gebouw is ingericht voor en aangepast aan slecht-
ziende en blinde leerlingen. Aanpassingen zijn er door 
het gebruik van heldere kleuren en duidelijke contras-
ten, goede verlichting, oriëntatiepunten, zonwering en 
verwijzers. De lokalen zijn ruim en licht en de gangen 
leeg, breed en veilig. Elk klaslokaal kent een directe of 
vrijwel directe uitgang naar buiten voor calamiteiten. 
Ook zijn er verzorgingsruimtes (soms met tilliftinstal-
latie). Er zijn vaklokalen, praktijklokalen, sensorische 
activeringsruimten, een kamer voor visuele stimulatie 
en kamers voor therapeuten of specialisten. Uiteraard 
zijn ook de gymzaal en het zwembad aangepast aan 
onze doelgroep.
Gezien de diversiteit van onze leerlingen, maken wij 
soms gebruik van verschillende, van elkaar afge-
schermde pleinen. Het terrein rondom de school is 
aangepast door middel van geleide lijnen. 

Oriëntatie & mobiliteit (O&M)
Oriëntatie is weten waar je bent en waar je naar toe 
wilt. Mobiliteit is daar daadwerkelijk kunnen komen. 
Zaken die opvallen binnen ons onderwijs, afgezien van 
specifieke lessen die gericht zijn op oriëntatie en mobi-
liteit, zijn o.a.  
De opstelling in de klas is (zoveel mogelijk) hetzelfde:
Leerlingen creëren een beeld van de omgeving in hun 
hoofd. Zodra de klas van opstelling verandert klopt dit 
beeld niet meer en duurt het enkele weken voordat ze 
weer opnieuw gewend zijn. Dit kan verwarring en on-
duidelijkheid scheppen bij de leerling. Medewerkers zijn 
zich hiervan bewust. 
We werken met vaste plaatsen in de klas:  
Denk hierbij aan een vaste plek waar de leerling kan 
werken (werktafel), een vaste speelhoek, een vaste 
plek om te eten en een vaste plek in de ochtendkring.
We werken met herkenningspunten in de klas:
Bijvoorbeeld een rondje van schuurpapier als voelbare 
verwijzer achter op de eigen stoel aan de werktafel en 
een zacht bolletje als voelbare verwijzer achter op de 
stoel aan de eet- en drinktafel. 

Er zijn vaste looproutes in de klas: 
De leerlingen leren vaste routes aan. Bijvoorbeeld van 
de kapstok naar de stoel in de kring. Een route leren ze 
bijvoorbeeld als volgt: kapstok, langs de deur van de 
klas, muur volgen, met de rug tegen de tafel staan en 
dan recht oversteken. Op de stoel de eigen verwijzer 
voelen.

ICT/technologie en wetenschap
Aan de ene kant biedt ICT enorme kansen voor leer-
lingen met een visuele beperking. Voor leerlingen die 
braille gebruiken, gaat er bijvoorbeeld dankzij ICT een 
nieuwe wereld open. De innovaties gaan snel en ICT 
heeft in snel tempo onze klaslokalen veroverd. Aan de 
andere kant ontstaan er ook belemmeringen. De les-
stof wordt dan wel steeds digitaler, maar dat betekent 
niet dat die ook altijd goed toegankelijk is voor onze 
leerlingen. We investeren in gedegen ICT/ technologie 
onderwijs en adequate voorzieningen voor onze doel-
groep. Zo wordt via projecten als OneDigitalSchool, 
Leren Programmeren, Computational Thinking en de 
Leerlijn Technologie en Wetenschap ‘gebouwd’ aan 
hedendaags digitaal onderwijs.   

Hulpmiddelen  
Visio onderwijs heeft op tal van manieren hulpmiddelen 
voor leerlingen beschikbaar om het onderwijs zo opti-
maal mogelijk te kunnen volgen. Er zijn hulpmiddelen 
als vergrotingsapparatuur, brailleleesregels, piegten, 
loepen, taakverlichting etc., maar ook bijvoorbeeld 
aangepast spelmateriaal, vergrote werkbladen, speci-
ale apps, time-timers en verwijzers.

C) Methoden
Totale Communicatie
Zonder communicatie verkeren mensen in een isole-
ment. Zodra er sprake is van communiceren kan iemand 
contacten aangaan, relaties leggen en behoeftes 
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en wensen kenbaar maken. Voor leerlingen met een 
visueel-verstandelijke beperking is taalontwikkeling 
en leren communiceren niet vanzelfsprekend. 
De methodiek ‘Totale communicatie’ die we gebruiken, 
is een basishouding om op maat aan te sluiten bij het 
communicatieniveau van elke afzonderlijke leerling.

Liedjeskist
Binnen het onderwijs voor leerlingen met een( zeer) 
ernstige visuele, verstandelijke (en motorische) be-
perking zijn muziek en liedjes belangrijke ingangen tot 
communicatie. Middels de Liedjeskist hebben we mu-
ziek en (Totale) Communicatie als werkwijze bij elkaar 
gebracht. Het is een praktische benadering waarbij 
de begeleider het kind met een (ernstig) meervoudige 
beperking beter leert kennen en handvatten krijgt om 
het kind te stimuleren tot communicatie. 

De Liedjeskist is totaal aangepast aan de visueel 
beperkte leerling (kleurrijke materialen met geluid of 
licht; contrasterende foto’s en plaatjes mat geseald). 
Daarnaast wordt de communicatie middels de juiste 
basishouding aangepast aan het kind met de visuele 
beperking (signalen oppikken die het kind afgeeft en 
daarop reageren). Signalen die de begeleider gaat her-
kennen tijdens het aanbieden van de Liedjeskist zullen 
ook in het dagelijks leven sneller opgemerkt worden. 
En hoe adequater de begeleider op de signalen van een 
kind met een (ernstig) meervoudige beperking reageert, 
hoe meer het kind leert deze signalen in te zetten in de 
communicatie en daarmee ervaart dat het invloed kan 
uitoefenen op de omgeving.

Beleven in Muziek (BIM)
‘BIM’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een metho-
de met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs aan 

kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Het 
uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind de mu-
ziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam
beleeft. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt 
een muziekaspect dat in de muziek te horen is zoals 
bijvoorbeeld sterk–zacht of een ritme direct op het 
lichaam van het kind. Hierbij gebruikt de begeleider 
verschillende materialen. De manier waarop de begelei-
der het materiaal gebruikt is afgestemd op het gekozen 
muziekaspect en het karakter van het muziekstuk.

Curriculum Kijk wat Kan
Kijk wat Kan is een voor de leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking (EMB) aangepast curriculum. 
Het bestaat uit 6 verschillende leerlijnen (Basale 
Ontwikkeling, Speel- en Leergedrag, Motoriek, Zintuig-
lijke Ontwikkeling, Communicatie en Wereldverken-
ning), waarbij per ontwikkelingsleeftijd werkdoelen 
zijn opgesteld. Daarnaast is een inleiding/handleiding 
geschreven en een document met allerlei methodische 
onderbouwingen en informatie rond de EMB doelgroep 
beschikbaar. 

D) Stoornissen
Cerebral Visual Impairment (CVI)
In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw ont-
stond het inzicht dat er een groep kinderen is bij wie de 
slechtziendheid of blindheid niet te verklaren is vanuit 
een beperkte gezichtsscherpte en/of een beperkt ge-
zichtsveld. Dit zijn de kinderen met visueel functiever-
lies als gevolg van hersenbeschadigingen. 
 
CVI is de afkorting van ‘Cerebral Visual Impairment’, 
een term die een aandoening aanduidt waarbij er 
sprake is van slechtziendheid waarvoor geen oogheel-
kundige verklaring is. CVI is bij 1/3 van de slechtziende 
kinderen de oorzaak van de visuele beperking. CVI is 
daarmee de meest voorkomende oorzaak van visuele 
beperkingen bij kinderen in de westerse wereld. CVI 
komt met name voor bij kinderen met een meervoudige 
beperking. 

Er is een groot verschil in aard en ernst van de sympto-
men van CVI. Aanpassingen in de leef- en onderwijsom-
geving zijn essentieel: een rustige leeromgeving met 
een beperkt aantal visuele en auditieve prikkels. In het 
voorjaar van 2019 is er door de expertisegroep CVI een 
boek opgeleverd, aangevuld met een ervaringskoffer, 
een film en een cursus voor leraren, die werken met 
kinderen met CVI.

Autismespectrumstoornis (ASS)
Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen die Kinderen bewegen met lichaamsliedjes.
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levenslang blijft en die op alle gebieden invloed heeft. 
De informatie die via de zintuigen binnenkomt (prikkels) 
verwerken mensen met autisme op een andere manier. 
Daarnaast zijn veel mensen met autisme over-  
of ondergevoelig voor bepaalde prikkels (bijvoorbeeld 
geluid, pijn). Zij nemen vooral waar in details en kunnen 
er moeilijk een geheel van maken. Het is alsof ze losse 
puzzelstukjes in hun hoofd hebben, zonder een com-
pleet beeld. Ze vinden het moeilijk om te begrijpen wat 
er in de ander omgaat en om te vertellen wat ze zelf 
beleven en denken. Hun manier van doen is anders. De 
wereld is voor mensen met autisme onvoorspelbaar, 
chaotisch, bedreigend en dit kan leiden tot gedragspro-
blemen. Bij iemand met autisme, een verstandelijke én 
een visuele beperking zijn er veel tegenstrijdige facto-
ren, die ervoor zorgen dat informatie niet goed opgeno-
men kan worden. Compensatie van een visuele beper-
king doet een extra beroep op de intelligentie. Om te 
weten wat er om je heen gebeurt, vraagt dat veel van 
het geheugen, voorstellingsvermogen en taalvaardig-
heid. Extra inzet van de intelligentie is echter niet
mogelijk vanwege de verstandelijke beperking. Ook 
doet iemand met een verstandelijke beperking juist een 
extra beroep op zijn gezichtsvermogen dat dus in dit 
geval ontbreekt of beperkt is.

Visio onderwijs bundelt expertise rond de combinatie 
autismespectrumstoornis en de visueel (en verstande-
lijke) beperking en kan het onderwijs hierop aanpassen. 
 
Sensorische Informatieverwerkingsstoornissen
Sensorische informatieverwerking (SI) is het vermogen 
om prikkels uit je omgeving én vanuit je eigen lichaam 
op te nemen; het vermogen om deze te selecteren en 
daarna met elkaar in verband te brengen en te verwer-
ken. Deze informatie doe je op via de zintuigen. Verwer-
king daarvan is nodig om op een adequate manier te 
kunnen reageren op alle prikkels. Als zich problemen in 
de SI voordoen (bijv. aandachtsproblemen, gedragspro-
blemen, problemen in tactiele of auditieve discrimina-
tie) dan kunnen we het kind stimuleren tot een ade-
quate prikkelverwerking, door doelgerichte activiteiten 
aan te bieden of de omgeving aan te passen. Binnen 
ons onderwijs wordt extra aandacht besteed aan on-
derzoek en behandeling van SI-stoornissen. 

Neuronale Ceroid Lipofuscinoces (NCL)
NCL staat voor Neuronale Ceroid Lipofuscinoces. Het 
gaat hier om een groep stofwisselingsziekten met een 
progressief verloop waarvan de meest voorkomende 
JNCL is (Juveniele vorm van NCL, voorheen bekend als 
Batten Spielmeyer Vogt). Kinderen met NCL en de men-
sen in hun omgeving krijgen naarmate het kind ouder 

wordt in toenemende mate te maken met de gevolgen 
van het ziektebeeld. Visio Onderwijs ondersteunt deze 
leerlingen en hun ouders in de verschillende fasen van 
het proces.

E) Gedrag
Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
Binnen het onderwijs worden leerkrachten soms ge-
confronteerd met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) 
van leerlingen. Hiermee bedoelen we gedragsproblemen 
waarvan de oorzaak en betekenis vaak lastig te ach-
terhalen zijn. Wanneer onderwijsmedewerkers hande-
lingsverlegen zijn t.a.v. moeilijk verstaanbaar gedrag 
dan kan een beroep gedaan worden op het team MVG. 
Dit multidisciplinaire team zoekt naar oorzaken en 
oplossingen voor het gedrag van de leerling. Er wordt 
een eenduidig traject gevolgd met een duidelijk begin, 
maar ook eindpunt gericht op het ombuigen van het ge-
drag. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ouders. 
De orthopedagoog die in het team MVG zit heeft kennis 
van gedragsproblematiek, coördineert de behandeling 
en heeft eventueel contact met externe deskundigen.

Sociale redzaamheid en burgerschap
Het onderwijs is gericht op het verwerven van een 
volwaardige plaats in maatschappij, op de gebieden 
wonen, werken, vrije tijd en samenleven. De scholen 
hechten veel waarde aan het leren samenwerken en 
samenleven. Wij willen de leerlingen toerusten voor 
het kunnen functioneren in de West-Europese samen-
leving met haar waarden en normen. In de lessen 
“sociaal-emotionele vaardigheden” en “mens en maat-
schappij” of “oriëntatie op mens en wereld”, Podium-
Plus en Leefstijl wordt dan ook aandacht besteed aan 
‘burgerschap’. De leerlingen oriënteren zich –op hun 
eigen niveau- op hoe mensen met elkaar omgaan, op 
hoe mensen problemen oplossen en op hoe mensen zin 
en betekenis geven aan hun bestaan. Het gaat over de 
deelgebieden democratie, participatie en identiteit.

Ambulante Onderwijskundige 
Begeleiding (AOB)
Regulier waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk
Het overgrote deel van de leerlingen met een visuele 
beperking, namelijk ruim 81% bij Visio, neemt deel aan 
een gewone, thuisnabije onderwijsvorm.
Zij zitten op een reguliere basisschool, een (voortgezet) 
speciale school, een school voor voortgezet onderwijs 
(praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO) of ze volgen on-
derwijs in het MBO, HBO of aan de universiteit. Slechts 
een kleine 20% van de totale groep leerlingen binnen 
Visio is aangewezen op een onderwijsinstelling voor 
leerlingen met een visuele beperking.



14

Het hoge integratiepercentage is het resultaat van het 
beleid dat in cluster 1 al ruim dertig jaar wordt gevoerd: 
Regulier waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk. 
Dat houdt in dat we ernaar streven dat zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren met een visuele beperking op re-
guliere scholen onderwijs volgen. Om dat te realiseren 
geven wij reguliere scholen onderwijsondersteuning op 
maat. We bieden ambulante onderwijskundige begelei-
ding, advies, coaching, instructie, collegiale consulta-
tie en cursussen.

In het kader van Passend Onderwijs zetten wij dit 
beleid voort en hebben we de genoemde ambulante 
begeleidingsvormen uitgebreid met nieuwe, eigentijdse
vormen van onderwijsondersteuning (zoals bijv. een 
intensieve variant van de AOB en helpdesks voor speci-
fieke vakken).

Gewoon naar school, mét begeleiding
Als een kind met een visuele beperking regulier onder-
wijs volgt gaan heel veel schoolzaken gewoon zoals ze 
altijd gaan. Sommige dingen gaan anders. 
Bij Koninklijke Visio hebben we gespecialiseerde leer-
krachten die de vragen met betrekking tot het leren 
(omgaan) met een visuele beperking kunnen beant-
woorden en die een leerling met een visuele beperking 
begeleiden bij alle schoolzaken die een beetje anders 
zijn. Deze ambulant onderwijskundig begeleiders
(AOB-ers) ondersteunen niet alleen de leerling, maar 
ook de leerkracht(en)/docenten op de reguliere school/
opleiding of ander speciaal onderwijs.

Begeleiding op maat
Het doel van ambulante onderwijskundige begeleiding 
is dat een kind ondanks zijn visuele beperking zo goed 
mogelijk deel kan nemen aan regulier of ander speciaal
onderwijs. De AOB-er bekijkt samen met de leerkrach-
ten/docenten wat de leerling daarvoor nodig heeft. Het 

kan gaan om speciale hulpmiddelen, zoals een laptop 
met vergrotingssoftware of lesmateriaal in braille, 
maar ook om betere verlichting of extra tijd bij proef-
werken. Het geven van adviezen en het aanleren van 
vaardigheden is maatwerk, gericht op de specifieke 
situatie van de leerling.

De Coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat de 
begeleiding van docenten en leerlingen in het regulier 
onderwijs middels afstandsleren tot de mogelijkheden 
behoort. Deze wijze van werken zal zeker een vervolg 
krijgen in de komende jaren om op deze wijze efficiënt 
en effectief leerlingen te kunnen begeleiden.

Samen aan de slag
Bij aanvang van de begeleiding en aan het begin van elk 
schooljaar stelt een AOB-er een begeleidingsplan op in 
nauw overleg met de school, de leerling en de ouders.
Uitgaande van de hulpvraag, onderzoeksgegevens en 
eigen observaties beschrijft de AOB-er hoe het kind zo 
goed mogelijk deel kan nemen aan het onderwijs. Ook
staan in het begeleidingsplan de afspraken tussen de 
ambulant onderwijskundig begeleider en de school 
en de doelen waaraan de AOB-er met de leerling gaat 
werken. Bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
een begeleidingsplan houdt de AOB-er rekening met de 
manier van werken op school.

Taken van de ambulant onderwijskundig begeleider
De AOB-er informeert de school, de ouders en –samen 
met de leerling- zijn medeleerlingen over de visuele 
beperking en de gevolgen daarvan. De leerling krijgt 
zelf praktische tips en adviezen voor het omgaan met 
de visuele beperking. Soms zal de AOB-er individueel 
met een leerling werken, bijvoorbeeld door braille les 
te geven of kijkstrategieën aan te leren.

De ambulant onderwijskundig begeleider adviseert de 
school over de keuze en aanschaf van leer- en hulpmid-
delen en aangepast meubilair. Verder denkt de AOB-er 
mee over de toekomstmogelijkheden van de leerling en 
informeert hij de school en de ouders over de wette-
lijke en financiële regelgeving.

Voor vragen die buiten de eigen expertise vallen zal de 
ambulant onderwijskundig begeleider leerkrachten en 
ouders doorverwijzen. Ook zal de AOB-er relevante
activiteiten en trainingen van Visio Revalidatie & Ad-
vies onder de aandacht brengen. De AOB-er is kortom 
dé contactpersoon bij alles wat op school komt kijken 
bij het leren door de leerling met een visuele beperking.

Braille rekenen
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Bekostiging
Ambulante onderwijskundige begeleiding is een 
basistaak vanuit de onderwijsinstellingen van Visio. 
Daarom zijn aan de uitvoering van deze begeleiding 
voor de leerlingen, hun ouders en de scholen geen 
kosten verbonden. Scholen voor regulier basisonder-
wijs en voortgezet onderwijs kunnen, afhankelijk van 
de visuele beperking en de onderwijsbehoefte, een 
ondersteuningsbudget in de vorm van een arrangement 
ontvangen via Visio. De regeling “Aanvullende bekos-
tiging visueel gehandicapten” is terug te vinden op  
www.eduvip.nl onder Wet en Regelgeving.

Samenwerking met andere partners
Intern, binnen Visio
Samenwerking met andere scholen en Ambulante 
Onderwijskundige Begeleiding van Visio
Er wordt intensief samengewerkt tussen de vijf Visio 
scholen en de afdelingen AOB. De schoolleiders spreken 
elkaar iedere drie weken onder leiding van de directeur 
onderwijs in managementteamvergaderingen (MT) 
en stemmen met ingang van 2019-2020 wekelijks op 
afstand met elkaar af. Voorstellen tot nieuw of aange-
past beleid, voorbereid door een vertegenwoordiging 
vanuit het MT, worden besproken; projecten worden 
samen gevolgd; er wordt verantwoording afgelegd over 
nagestreefde doelen en ideeën over bijv. de toekom-
stige organisatie en inhoud van het onderwijs worden 
gedeeld. Er zijn landelijke werkgroepen met vertegen-
woordigers van diverse scholen en AOB-afdelingen mbt 
diverse thema’s werkzaam onder leiding van een daar-
toe aangewezen schoolleider. Ook de coördinatoren 
van alle onderwijsvestigingen en –afdelingen komen 
regelmatig in het jaar bij elkaar om te spreken over 
thema’s die hen binden. Er wordt kennis uitgewisseld 
en gezamenlijk doorontwikkeld.

Samenwerking met andere domeinen van Visio, direct 
leerlinggebonden
a)  Samenwerking Kind & Jeugd
  Om de zorg en dienstverlening aan leerlingen die 

naast het onderwijs tevens gebruik maken van hulp 
uit de andere domeinen van Visio (Wonen & Dag-
besteding en/of Revalidatie & Advies), nog beter 
op elkaar af te stemmen, is het programma Kind & 
Jeugd ontwikkeld. Er is een gezamenlijk toelatings-
traject en er wordt direct een basisplan opgesteld 
met de gegevens van de toelatingsdiagnostiek, 
het persoonsbeeld, het perspectief met betrekking 
tot wonen, werken en vrijetijdsbesteding én het 
hoofddoel van de te ontvangen zorg of begeleiding. 
Dit basisplan is de onderlegger voor alle volgende 
deelplannen van de verschillende domeinen waar het 

kind of de jongere zorg of begeleiding gaat ontvan-
gen. Er wordt een proces coördinator benoemd die 
ervoor moet waken dat alle deelplannen op elkaar en 
het basisplan zijn afgestemd. Daartoe vindt perio-
diek overleg plaats met alle betrokkenen, ook met 
ouders of de leerling zelf. Tevens is de proces coördi-
nator het 1e aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

  Tussen de afdelingen SO/VSO-MB van Visio Onder-
wijs en Wonen & Dagbesteding bestaat van oudsher 
een nauwe samenwerking. De meeste leerlingen van 
de afdeling SO/VSO-MB wonen bij hun ouders thuis, 
maar er zijn ook leerlingen die bij het domein Wonen  
& Dagbesteding wonen of regelmatig logeren. 
Daarnaast biedt dit domein op diverse locaties na-
schoolse intensieve revalidatie, opvang/behandeling 
of dagopvang op de woensdag(middag) of opvang in 
vakanties aan een aantal leerlingen van de scholen. 
Visio Wonen & Dagbesteding biedt tevens thuiszorg: 
zorg op maat in de eigen thuissituatie.

  Voor het uitvoeren van diverse onderzoeken (oog-
heelkundig onderzoek, visueel functieonderzoek, 
ontwikkelingsonderzoek, visueel perceptie onder-
zoek, etc.) en voor behandelingen op het gebied van 
bijv. ergotherapie, logopedie, oriëntatie & mobiliteit 
en maatschappelijk werk, werken we samen met 
Visio Revalidatie & Advies. 

  Er wordt steeds meer samengewerkt op het gebied 
van het organiseren en uitvoeren van cursusaanbod 
voor ouders, contactpersonen van ander onderwijs/
opvang en leerlingen zélf.

  Voorafgaande aan een onderwijsaanbod worden jon-
ge kinderen vaak begeleid door R&A ontwikkelings-
begeleiders. Zij begeleiden ouders en jonge kinderen 
met een visuele beperking , opdat de kinderen zoveel 
mogelijk een normale, gezonde ontwikkeling kun-
nen doormaken. Wanneer onderwijs in beeld komt, 
wordt gezorgd voor een goede overdracht aan de 
Visio-school. Wanneer kinderen gebruik gaan maken 
van regulier of ander cluster onderwijs, worden de 
leerlingen, hun ouders en de betrokkenen van het 
andere onderwijs gedurende groep 1 en 2 door zowel 
de ontwikkelingsbegeleider als de AOB-er begeleid. 

 b) Samenwerking met Visio Cliëntservicebureau (CSB)
  Visio Onderwijs werkt samen met het Cliëntservice-

bureau als het gaat om het aanmeldingstraject (zie 
KJMD/CVO), het verkrijgen van gegevens van externe 
partijen (zoals een reguliere oogarts) en het verwer-
ven van zorgindicaties.

c) Samenwerking met de afdeling Kennis, Expertise  
 en Innovatie (KEI) en de Visio Academie
  Alle scholen en afdelingen AOB werken meer of min-

der intensief periodiek samen met de afdeling KEI; 
ze nemen deel aan (soms langlopende) onderzoeken 
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en projecten tot vergroting van de expertise van 
Visio, al dan niet in samenwerking met Nederlandse 
universiteiten en hogescholen.

  Voor (bij-)scholing van medewerkers kan geput wor-
den uit het aanbod van de Visio Academie en meer 
specifiek uit het voor het onderwijs vastgestelde 
Corporate Curriculum.

f) Samenwerking met Visio International
  Alle scholen en afdelingen AOB kunnen gevraagd 

worden een rol te vervullen als het gaat om des-
kundigheidsbevordering van buitenlandse scholen 
en onderwijsorganisaties; vertegenwoordigers van 
Visio Onderwijs worden dan door Visio International 
uitgezonden naar samenwerkingspartners van Visio 
in het buitenland.

Extern, buiten Visio
Schoolarts GGD
De schoolarts van de Gemeentelijke Gezondheid  
Dienst (GGD) is op sommige scholen verbonden aan de 
Commissie Leerlingenzorg. De arts onderzoekt de leer-
lingen in ieder geval één keer na plaatsing binnen de 
school. In het instroomonderzoek wordt de lichamelijke 
conditie van de leerling gescreend. Zo vindt een ge-
hoortest en een meting van lengte en gewicht plaats. 
Ouders/verzorgers wordt altijd om toestemming voor 
het doen van onderzoek gevraagd.

Therapeuten, werkzaam op scholen vanuit een eigen 
praktijk 
Sommige scholen kennen therapeuten (fysiotherapie, 
ergotherapie) werkzaam vanuit een eigen praktijk. Zij 
zijn gespecialiseerd in het bieden van zowel onderzoek/ 
voortgangsdiagnostiek als onderwijsondersteuning en 
behandeling. De Commissie Leerlingenzorg geeft al dan 
niet toestemming voor nader onderzoek/ voortgangsdi-
agnostiek of behandeling binnen onderwijstijd. Ouders/
verzorgers wordt altijd om toestemming voor het uit-
voeren van onderzoek of behandeling gevraagd.

Samenwerking binnen het onderwijsveld, met Bartimeus
In Nederland is het speciaal onderwijs van oudsher 
onderverdeeld in vier clusters. Dat zijn –met de oude 
benamingen-: 
cluster 1:  leerlingen met visuele beperkingen
cluster 2:  leerlingen met auditieve beperkingen
cluster 3:   zeer moeilijke lerende leerlingen, langdurige 

zieke leerlingen en leerlingen met lichame-
lijke beperkingen

cluster 4:   leerlingen met psychiatrische of gedrags-
problemen. 

Het speciaal onderwijs in cluster 1 en 2 heet “landelijk 
speciaal onderwijs’; het speciaal onderwijs van cluster 

3 en 4 valt in het kader van Passend Onderwijs onder 
de regionale samenwerkingsverbanden. De scholen en 
de ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio 
en Bartiméus vormen samen cluster 1. Binnen cluster 1 
wordt er intensief samengewerkt op onder andere het 
gebied van de ontwikkeling van leerlijnen, Opbrengst 
Gericht Werken en expertise-uitwisseling. 

Samenwerking binnen het onderwijsveld, met andere 
clusters in het speciaal onderwijs
Indien gewenst wordt vanuit de scholen en AOB samen-
gewerkt met andere scholen of AOB in het speciaal 
onderwijs. Uiteraard komen de AOB-ers van Visio op 
scholen van de andere clusters om ten behoeve van 
individuele leerlingen met een visuele beperking 
ondersteuning te bieden aan die leerlingen en hun 
docenten. Soms is er sprake van samenwerking in spe-
ciale projecten.

Samenwerking binnen het onderwijsveld, met reguliere 
vormen van onderwijs en samenwerkingsverbanden
Vanzelfsprekend komen AOB-ers van Visio ook op 
reguliere scholen en opleidingen om ten behoeve van 
individuele leerlingen en studenten met een visuele 
beperking en hun docenten ondersteuning te bieden. 
In het kader van passend onderwijs zijn door de Visio 
AOB-afdelingen via daartoe aangewezen contactper-
sonen contacten gelegd met alle samenwerkingsver-
banden in Nederland. Visio maakt geen deel uit van de 
samenwerkingsverbanden, maar acht goede samen-
werking hiermee wel van het grootste belang; om te 
borgen dat de expertise van Visio beschikbaar blijft of 
komt voor alle leerlingen/studenten met een visuele 
beperking.

Samenwerking met stage verlenende bedrijven of 
instellingen
De scholen van Visio met een VSO en/of VSO-MB afde-
ling werken in het kader van het eindonderwijs aan 
hun leerlingen samen met bedrijven of instellingen die 
een stageplaats kunnen bieden aan de leerlingen. Doel 
hiervan is het voorbereiden van de leerlingen op een 
soepele overgang naar werk of dagbesteding.

Samenwerking met overige partijen
Alle scholen en afdelingen AOB werken samen met 
verwijzende instanties en behandelcentra, zoals oog-
heelkundige klinieken, oogpoli’s in ziekenhuizen, MEE, 
revalidatiecentra, thuiszorginstellingen, Centra voor 
Jeugd en Gezin, wijkteams, de afdelingen Jeugdzorg 
en Leerplicht van de gemeenten en instellingen voor 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het betreft hier 
samenwerking rondom de individuele leerling of 
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(tijdelijke) projecten. Alle scholen zijn aangesloten 
bij Veilig Thuis, een digitale verwijsindex om kinderen 
in een zorgelijke thuissituatie in beeld te brengen bij 
andere betrokken partijen als bijv. hulpverlenende 
instanties en met hen af te stemmen over te onderne-
men acties.

Overige zaken
A) Veiligheid
Melden van (bijna) incidenten
Door het melden en registreren van (bijna) incidenten 
krijgen we binnen het onderwijs informatie die kan 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en het 
voorkomen van ongevallen. Deze regeling is bedoeld 
voor medewerkers en bezoekers. Zij dienen fouten, 
ongevallen of (bijna) ongevallen en risicovolle situ-
aties te melden door gebruik te maken van digitaal 
meldingssysteem Triasweb. Alle meldingen worden 
vertrouwelijk behandeld door de schoolleider en indien 
relevant door de Commissie Leerlingenzorg. Zo nodig 
worden er maatregelen genomen om de gebeurtenis te 
voorkomen.
Het beleid bij ernstige incidenten als vechtpartijen, 
diefstal en pestgedrag is direct gericht op gedragsver-
andering bij betrokkenen. Er is dan altijd een “op maat” 
benadering van de situatie; vanuit ons kader/beleid 
mbt Sociale Veiligheid (zie hieronder). Er worden geen 
standaard afspraken gemaakt over hoe te handelen bij 
dergelijke incidenten. Voor iedereen moet duidelijk zijn 
dat er een grens is overschreden. Ernstige incidenten 
hebben altijd consequenties voor de betrokken leerlin-
gen; de schoolleider bepaalt na samenspraak met de 
Commissie Leerlingenzorg en desbetreffende mentor 
óf en op welke wijze ouders geïnformeerd worden. Bij 
diefstal en zedenzaken doet de school altijd aangifte. 
In andere situaties wordt een afweging gemaakt of er 
aangifte wordt gedaan. We stimuleren ouders en leer-
lingen soms om ook aangifte te doen.

Sociale veiligheid (ter voorkoming van pesten, 
kindermishandeling en seksueel misbruik)
Doorlopend wordt met medewerkers veel aandacht 
besteed aan het signaleren van pesten, kindermis-
handeling en seksueel misbruik. Er zijn in de school 
gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emoti-
onele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan 
het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten 
bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel 
misbruik hoe te handelen; leerkrachten en gedrags-
wetenschappers hebben hier verplicht een toets voor 
moeten afleggen.
Binnen Visio Onderwijs is Sociaal Veiligheidsbeleid (o.a. 
ter voorkoming van pesten) ontwikkeld. Het proto-

col voldoet aan de eisen van het Ministerie van OCW 
(wetgeving mbt zorgplicht sociale veiligheid op school); 
iedere Visio school voert sociaal veiligheidsbeleid, mo-
nitort dit jaarlijks én heeft een of enkele medewerkers 
aangewezen, die het sociale veiligheidsbeleid op de 
school coördineren en fungeren als aanspreekpunt. 
 
BHV (bedrijfshulpverlening)
Op school is een bedrijfshulpverleningsplan aanwezig. 
In dit plan wordt duidelijk beschreven hoe er gehandeld 
moet worden door de medewerkers van de school bij 
een calamiteit (brand of een ernstig ongeval). Jaarlijks 
worden er een of meerdere ontruimingsoefeningen 
tijdens lestijd georganiseerd. 
Een deel van de medewerkers is getraind om in geval 
van calamiteiten het voortouw te nemen. Deze BHV-ers 
volgen jaarlijks een herhalingstraining om hun kennis 
en kunde op peil te houden. 

EHBO
Op school is een aantal gediplomeerde EHBO-ers aan-
wezig. De EHBO-ers worden jaarlijks (bij)geschoold. 
Sommige scholen beschikken over een AED-apparaat.

Risico-inventarisatie 
Periodiek wordt er een risico-inventarisatie gemaakt; 
gewerkt aan een Plan van Aanpak om tekortkomingen 
op te heffen en vindt controle plaats op deugdelijkheid 
van speeltoestellen en andere apparatuur. 

B) Sponsoring
Binnen Visio Onderwijs is algemeen beleid opgesteld 
op het gebied van sponsoring. We gaan terughoudend 
om met sponsoring waarvoor een tegenprestatie wordt 
verwacht, maar zoeken gericht sponsoren. Af en toe 
ontvangt een onderwijslocatie gelden als bijdrage voor 
bijvoorbeeld de financiering van speeltoestellen. 

Wetenswaardigheden
Medezeggenschap
Visio Onderwijs bestaat formeel uit drie onderwijsin-
stellingen; Noord, Midden en Zuid. Elke onderwijsinstel-
ling heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande 
uit een ouder- en een personeelsgeleding. Voor Visio 
Onderwijs als geheel bestaat er een gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit ouders 
en personeelsgeleding, welke periodiek overleg voert 
met de Raad van Bestuur van Visio. Naast deze formele 
medezeggenschap worden op de scholen bijeenkomsten 
voor klankbordgroepen georganiseerd rond een thema 
dat ouders en/of leerkrachten van de betreffende 
school belangrijk vinden.  
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In 2017 is in goed overleg tussen de GMR, lokale MR-en,  
de bestuurder en de directeur Onderwijs nagedacht 
over modernisering van de medezeggenschap van Visio 
Onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat de medezeggen-
schap in de loop van 2018 anders is ingericht. De drie 
MR-en en de GMR blijven in een wat lichtere samen-
stelling bestaan om alle formele zaken te behandelen 
zoals de Wet medezeggenschap op scholen dat voor-
schrijft. Tegelijk kreeg de informele medezeggenschap 
op de scholen meer gewicht. Ouders, leerlingen en 
medewerkers willen graag meedenken over en invloed 
hebben op onderwerpen die dichtbij op de scholen 
spelen. In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden, 
mogelijk leidt deze evaluatie tot een wijziging van de 
medezeggenschapstructuur van Visio onderwijs.

Lid worden van een lokale klankbordgroep of de (G)MR?
In de lokale klankbordgroep en (G)MR bent u dicht bij 
de bron. U bent snel op de hoogte van nieuwe ont-
wikkelingen en beleidszaken in het onderwijs van uw 
kind. U denkt en praat erover mee. Door uw deelname 
aan de klankbordgroep of (G)MR krijgt u inzicht in de 
manier waarop Visio Onderwijs het onderwijs aanbiedt 
en met financiën, personeel en voorzieningen omgaat. 
Uw stem wordt gehoord en u heeft dus daadwerkelijk 
invloed. De lokale klankbordgroep en de (G)MR verga-
deren een aantal keer per jaar. De klankbordgroep-ver-
gaderingen vinden plaats op de afzonderlijke scholen/
AOB-vestigingen. De (G)MR-vergaderingen vinden 
doorgaans in Huizen plaats. Af en toe organiseren we 
een studieavond over een onderwerp dat door de lokale 
klankbordgroep of MR zelf bepaald is. We vergoeden de 
reiskosten voor de klankbordgroep- en (G)MR-leden 
en als ouder ontvangt u voor de (G)MR een presentie-
vergoeding. 

Is na het lezen van deze informatie uw nieuwsgierig-
heid gewekt, heeft u belangstelling voor deze taak of 
wilt u wat meer weten? Neem dan gerust contact met
ons op. U kunt ons bereiken via de volgende e-mail-
adressen: 

klankbordgroep Grave:  
p/a vacant 
   
klankbordgroep Breda:  
p/a rachelkemperman@visio.org 

klankbordgroep Rotterdam:  
p/a ulcovanderende@visio.org 

klankbordgroep AOB Zuid:  
p/a johnschut@visio.org 

klankbordgroep Amsterdam:  
p/a liavanemmerik@visio.org  

klankbordgroep AOB Midden:  
p/a liavanemmerik@visio.org 

klankbordgroep Haren:  
p/a marianofficier@visio.org 

klankbordgroep AOB Noord 
p/a marianofficier@visio.org 

MR Zuid:  
mrzuid@visio.org

MR Midden: 
MR-IOSB@visio.org  

MR Noord:  
MRVisioOnderwijsHaren@visio.org  

GMR:  
gmr@visio.org  

Klachtenregeling
Op de website van Visio vindt u onder het kopje ‘Over 
Visio’ (onderaan de homepagina) het onderwerp ‘Klach-
tenregeling’. Via die pagina kunt u de volledige klach-
tenregeling downloaden en treft u de contactgegevens 
van de vertrouwenspersoon/ ombudsfunctionaris en de 
Klachtencommissie aan.

Jaarverslag
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgemaakt voor Konink-
lijke Visio als geheel. In het jaarverslag vindt evaluatie 
en verantwoording van het beleid plaats, de activiteiten 
en de resultaten. Ook de jaarrekening is in het jaarver-
slag opgenomen. Het jaarverslag wordt vóór 1 juni vast-
gesteld en openbaar gemaakt. In het jaarverslag is ook 
de verantwoording van Visio Onderwijs opgenomen. Het 
jaarverslag is via de website van Visio te downloaden.

Ongevallenverzekering
Voor de leerlingen van de scholen is een ongeval-
lenverzekering afgesloten. Ook tijdens evenementen 
in schoolverband zoals bij een schoolkamp of tijdens 
stage is de verzekering van toepassing. Bagage is bij 
schoolactiviteiten niet via de school verzekerd. Schade 
aan kleding of brillen evenmin. Ook diefstal van goede-
ren valt niet onder de verzekering van school. Tot slot 
verzoekt de school u om voor uw kind een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
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Privacy
Persoonsgegevens van de leerling verwerken we met 
inachtneming van de nieuwe Wet Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 
heeft betrekking op de ‘bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die ge-
gevens’. Relevante gegevens van de leerling nemen we 
op in het leerlingendossier en gebruiken we alleen voor 
het doel waarvoor ze zijn opgenomen. Wanneer de leer-
ling aanvullende zorg of dienstverlening binnen Visio 
ontvangt (conform een overeenkomst) dan hebben  
degenen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van 
de zorg of dienstverleningsovereenkomst inzage in 
de gegevens, voor zover dit nodig is voor uitoefening 
van hun werkzaamheden. Hiervoor geeft u als ouder 
toestemming. Voor méér informatie over de toepassing 
van de wet AVG verwijzen we u naar de website van 
Visio en/of naar ons beleid Leerling dossiers; u kunt de 
notitie over ons beleid opvragen bij de administratie 
van de school.

Schorsen en verwijdering
Ondanks alle aandacht die we besteden aan het bieden 
van een veilig klimaat binnen Visio Onderwijs kan het 
voorkomen dat een leerling de veiligheid van mede-
leerlingen of medewerkers op enigerlei wijze in gevaar 
brengt. Er volgt dan direct een gesprek met de leerling 
en zijn ouders. Eventueel kan de schoolleider besluiten 
tot een time-out voor maximaal één dag. Wanneer de 
problemen (zeer) ernstig zijn of wanneer na diverse 
time-outs de situatie niet beheersbaar blijkt kan het 
bevoegd gezag op advies van de schoolleider besluiten 
tot schorsen of verwijderen door de volgende regels na 
te leven:
 
A) Schorsen 
Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een 
leerling voor een periode van ten hoogste één week 
schorsen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de 
ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en  
handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.
Het bestuur stelt de inspectie en de leerplichtambte-
naar van een schorsing voor een periode langer dan één 
dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
De schorsing wordt via ISD gemeld.   
Ook wanneer de school het voornemen heeft een leer-
ling te verwijderen, mag de daar eventueel aan vooraf-
gaande schorsing maximaal een week duren. 
De resterende tijd dient de school de leerling binnen de 
school onderwijs aan te bieden. 

B) Verwijderen 
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het be-
stuur de betrokken lera(a)r(en) en de ouders en neemt 
deze gesprekken op in het leerling dossier. 
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk 
over de verwijdering. In deze brief moet de aard van de 
verwijdering duidelijk worden verwoord en met redenen 
worden omkleed.
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen 
de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk hun bezwa-
ren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering. 
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ont-
vangst van de bezwaren, maar mag pas beslissen:
a.  na overleg met de inspecteur, de leerplichtambte-

naar en desgewenst met andere deskundigen,
b.  nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van 

de op de beslissing betrekking hebbende adviezen of 
rapporten, en

c. de ouders opnieuw zijn gehoord.
Voor leerlingen van (voormalig) cluster 1 of 2: Het be-
voegd gezag kan tot definitieve verwijdering overgaan 
indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes  
is gezocht naar een school of school waarnaar kan 
worden verwezen. Daarna is de leerplichtambtenaar 
aan zet.
Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 
augustus 2014 een geschil over de verwijdering van een 
leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke geschillen-

Leerlingen bekijken en bevoelen een nest jonge poesjes.
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commissie toelating en verwijdering. De inspectie stelt 
zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. 
Signalen of een groot aantal procedures bij bijvoor-
beeld de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 
verwijdering kunnen voor de inspectie aanleiding zijn 
voor nader onderzoek .

Vrijstelling onderwijsactiviteiten
Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn 
verplicht deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten 
uit het onderwijsprogramma. Voor sommige onderwijs-
activiteiten kunnen zowel de ouders als een meerder-
jarige, handelingsbekwame leerling vrijstelling vragen 
bij het bevoegd gezag. Voor de vrijgestelde activiteiten 
komen in dat geval vervangende onderwijsactiviteiten 
in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkhe-
den en behoeften van de leerling. Het bevoegd gezag 
bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder 
welke voorwaarden een leerling vrijstelling kan krijgen. 
U moet er rekening mee houden dat we in principe geen 
zorg tijdens onderwijstijd aanbieden, tenzij deze voor-
waardelijk is voor deelname aan het onderwijs.
 
Informatieverstrekking door de school aan 
gescheiden ouders
Als ouders scheiden behouden zij meestal beiden het 
ouderlijk gezag over hun kind, ook al woont het kind 
maar bij één ouder. De school behandelt deze ouders  
gelijkwaardig en informeert hen allebei over het func-
tioneren en de ontwikkeling van hun kind. Dit is de 
school wettelijk verplicht. Dit betekent dat we beide 
ouders uitnodigen voor ouderavonden en rapportbe-
sprekingen en dat zij beiden de rapporten of rapport-
folio krijgen toegestuurd. De niet-verzorgende ouder 
hoeft dus niet zelf om informatie te vragen. Als na een 
scheiding één van de ouders het ouderlijk gezag krijgt 
toegewezen, dan verstrekt de school alleen informatie 
aan de gezaghebbende ouder.

Belangrijke adressen Koninklijke Visio
Alle locaties van Visio zijn te vinden op www.visio.org 
onder het kopje ‘Adressen’. De routebeschrijving naar 
de scholen kunt u vinden bij ‘Adressen onderwijs’. 
 
Afkortingen en begrippen
AOB: ambulante onderwijskundige begeleiding
CCE:  Centrum voor Consultatie en Expertise
CIZ:  Centrum Indicatiestelling Zorg
CSB:  Cliëntservicebureau
CvO:  Commissie van Onderzoek
CVI:  cerebrale visuele inperking
CLZ:  Commissie Leerlingenzorg
GMR:  gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

MB:  meervoudige beperking
VVB:  visuele en verstandelijke beperking
MR: medezeggenschapsraad
OPP:  ontwikkelingsperspectief(plan)
OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
  Wetenschappen
PRO:  praktijkonderwijs
SO:  speciaal onderwijs
VSO:  voortgezet speciaal onderwijs

Cluster 1: alle scholen voor leerlingen met een visuele 
beperking
Didactische benadering: de wijze van overdracht van 
kennis en vaardigheden
Expertise: specifieke deskundigheid
Fysieke herinrichting: de aanpassingen in de leerom-
geving zowel binnenin als rondom de school
Groepsplan: organisatie van het onderwijs voor een 
groep leerlingen waarbij we planmatig werken aan de 
leer- en ontwikkelingsdoelen van de verschillende
leerlingen en tegemoet komen aan de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen in die groep
Leerlijn: aanwijzingen om met tussendoelen te komen 
tot een kerndoel
Leerlingvolgsysteem: systeem om de ontwikkeling van 
een leerling te volgen en die te kunnen vergelijken met 
de beginsituatie
Leerroute: pakket van kern- en tussendoelen behoren-
de bij een bepaalde categorie leerlingen
Leren leren: visie binnen het onderwijs gericht op het 
ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; 
deze visie heeft drie pijlers: leerling-initiatief, de leer-
kracht als coach en een rijke leeromgeving
Motorische ontwikkeling: ontwikkeling van de grove 
bewegingen (zoals lopen, rennen, springen en zwem-
men) en de fijne bewegingen (zoals knippen, schrijven 
en tekenen)
Onderwijs-zorgarrangement: totaal van onderwijs- en 
zorgdoelen die binnen de onderwijstijd gesteld worden
Onderwijs voorwaardelijke zorg: zorg die nodig is om 
onderwijs mogelijk te kunnen maken voor een leerling
Ontwikkelingsperspectief: verwachte uitstroombe-
stemming of -niveau van een so-leerling aan het eind 
van het speciaal onderwijs of van een vso-leerling 
aan het eind van het voortgezet speciaal onderwijs; 
ook voor leerlingen die ambulante onderwijskundige 
begeleiding ontvangen stellen we een ontwikkelings-
perspectief op 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): individueel plan 
voor een leerling in het (v)so of een leerling in het re-
gulier onderwijs die ambulante begeleid wordt, waarin 
de – met u als ouder overeengekomen – handelingsge-
richte aanpak is beschreven die gericht is op het beha-
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len van het vastgelegde ontwikkelingsperspectief 
Oriëntatie en mobiliteit: bewustzijn van waar je je be-
vindt in de ruimte en je daarin kunnen verplaatsen
Orthopedagogische benadering: afstemmen van het 
handelen op leerlingen. Dit handelen is gericht op het 
creëren van een omgeving waarin de leerlingen tot 
onderwijs en ontwikkeling kunnen komen 
Orthodidactische benadering: afstemmen en aanpas-
sen van de manier van onderwijs geven aan leerlingen 
met sociale problemen, leer- of gedragsproblemen, om 
de leerlingen tot leren en ontwikkeling te laten komen 
(of daarin verder te stimuleren)
Pedagogisch klimaat: creëren van een omgeving waarin 
opvoedkundig verantwoord gewerkt wordt
Pedagogische benadering: de opvoedkundige benade-
ring van de leerling
Toelatingscriteria: criteria waaraan een leerling moet 
voldoen om te worden toegelaten
Uitstroommogelijkheden: mogelijkheden ná school, zo-
als vervolgonderwijs, betaalde arbeid, gesubsidieerde 
arbeid of dagopvang
Verwijzers: voorwerpen (of delen daarvan), plaatjes, 
foto’s of tekens die verwijzen naar een handeling, een 
ruimte of een activiteit
Zelfredzaamheid: het zich zelfstandig kunnen redden 
bij alledaagse handelingen
Zintuiglijke ontwikkeling: ontwikkeling van de zintui-
gen, zoals visus, gehoor, tast, geur en smaak

Nuttige adressen
Oogvereniging
T 030 299 28 78   
www.oogvereniging.nl    
info@oogvereniging.nl

Ooglijn (informatiepunt bij oogproblemen)    
T 030 294 54 44

Stichting Oogfonds Nederland
T 030 254 57 11    
www.oogfonds.nl    
info@oogfonds.nl 
Worldwide Vision
(levert producten voor mensen met een visuele, 
auditieve en/of leesbeperking)
T 013 528 56 66
www.worldwidevision.nl     
info@worldwidevision.nl     

Iris Huys (levert hulpmiddelen voor slechtziende en 
blinde mensen)

T 0182 52 58 89    
www.irishuys.nl    
info@irishuys.nl

Bibliotheekservice Aangepast Lezen
T 070 33 81 500    
www.aangepastlezen.nl    
info@aangepastlezen.nl 

Dedicon (maakt informatie leesbaar, zichtbaar, 
hoorbaar of voelbaar voor mensen met een visuele 
beperking)
T 0486 48 64 86    
www.dedicon.nl    
info@dedicon.nl 

Stichting Uitgeverij XL (maakt boeken met grote 
letters)
T 070 367 60 58    
info@uitgeverijxl.nl     
www.uitgeverijxl.nl 

Uitgeverij Grote Letter Bibliotheek
T 0570 64 37 47    
www.groteletter.nl     
info@groteletter.nl 

OV-Begeleiderskaart (Argonaut Advies)
Aanvragen kaart:  T 030 235 46 61
Info van Argonaut:  T 088 229 80 80    
www.ov-begeleiderskaart.nl

Onderwijsinspectie
T 1400     
www.onderwijsinspectie.nl

EduVIP (info over Onderwijs en begeleiding aan  
kinderen en jongeren met een visuele beperking) 
www.eduvip.nl    
info@eduvip.nl

Toelatingscriteria
Kinderen met visuele beperkingen die belemmerend zijn 
voor het onderwijsleerproces en de participatie in de 
onderwijsleeractiviteiten, kunnen worden toegelaten 
tot onderwijs of ambulante onderwijskundige begelei-
ding van Visio. Na de aanmelding worden verschillende 
oogheelkundige onderzoeken verricht en gegevens ver-
zameld. Vervolgens wordt er door de Commissie voor 
Onderzoek/ het Kind & Jeugd Multidisciplinair Overleg 1 
besloten of iemand wel of niet wordt toegelaten.
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Leerlingen met een meervoudige beperking
Leerlingen met een visuele én een verstandelijke 
beperking noemen we leerlingen met meervoudige be-
perkingen. Voor deze leerlingen gelden de toelatings-
criteria op visueel gebied zoals hieronder beschreven.
 
Ernstige meervoudige beperkingen
Naast een visuele en verstandelijke beperking kan er 
sprake zijn van een motorische beperking, autisme, 
progressieve ziektebeelden, epilepsie, spraak-taal-
problematiek en/of slechthorendheid. Genoemde bij-
komstige beperkingen zijn geen criteria voor toelating; 
de visuele beperkingen zijn immers leidend. Bij toela-

ting is het echter wel belangrijk om zicht te krijgen op 
de ernst van de bijkomende beperking(en). Zo kunnen 
we de inzet van onderwijs voorwaardelijke behandelin-
gen en therapieën zo goed mogelijk integreren binnen 
het dagelijkse onderwijs aan de leerling. Als er sprake 
is van een kind met zeer ernstige gedragsproblemen of 
als duidelijk aantoonbaar is dat het kind geen ontwik-
kelingsmogelijkheden heeft kunnen we het niet toe-
laten. Als er sprake is van een grote persoonlijke 
zorgbehoefte en/of extra ondersteunende begeleiding 
van een kind op het gebied van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen kunnen we verzoeken extra zorg-
begeleiding te faciliteren.

Schema ten behoeve van de indicatie
Enkelvoudige beperking

Oogheelkundig ToelatingIn combinatie metToelating

gezichtsscherpte =< 0,3 
en/of gezichtsveld = < 30°  
en/of hemianopsie 
en/of leesvisus =< 0,25

gezichtsscherpte 0,3 – 0,5

gezichtsscherpte 0,3 – 0,5

gezichtsscherpte > 0,5

Ja, altijd (behoort tot de doelgroep).

Toelating indien:
1. de visuele beperking samenhangt met meetbare
 visuele stoornissen  
2. de visuele beperking leidt tot participatie problemen
3. er geen alternatieve verklaring voor de 
 participatieproblemen aanwijsbaar is

Uitsluitend bij het voldoen aan alle hiervoor 
genoemde drie punten is een toelating voor 
behandeling of begeleiding geïndiceerd

Toelating indien de verwachting bestaat dat 
zich participatieproblemen zullen voordoen

Toelating indien:
1. de visuele beperking samenhangt met meetbare
 visuele stoornissen 
2. de visuele beperking leidt tot participatie problemen
3. er geen alternatieve verklaring voor de participatie 
 problemen aanwijsbaar is

Uitsluitend bij het voldoen aan alle hiervoor 
genoemde drie punten is een toelating voor 
behandeling of begeleiding geïndiceerd

-  stoornissen in de lagere visuele functies  
(visueel sensorische functies en/of  
oculomotore functies) (bijvoorbeeld: specifieke  
functiestoornissen, zoals contrastgevoeligheid 
en licht(over)gevoeligheid

-  gezichtsveldbeperking anders dan een 
 concentrische beperking <30°
-  stoornissen in de hogere visuele functies 

(visueel perceptuele cognitieve functies en/of 
visuomotorische functies)

-  ontbreken (dan wel zeer beperkt aanwezig zijn) 
van compensatiemogelijkheden

 
-  progressieve aandoening (die de ontwikkeling 
 van het kind of de jongere bedreigt)

-  stoornissen in de lagere en/of hogere visuele 
functies zoals beschreven bij gezichtsscherpte 
0,3 – 0,5

-  interdisciplinair afwegen of er op grond van 
visuele beperkingen in het dagelijks leven 

 en/of cerebrale aandoeningen van het visueel 
 systeem voldoende indicaties zijn voor 
 toelating tot onderzoek

 
 

Voor leerlingen met een gezichtsscherpte van 0,3 tot 0,5 kan toelating tot onderwijs of ambulante onderwijs-
kundige begeleiding plaatsvinden, wanneer we op basis van onderzoek constateren dat de leerling overwegend is 
aangewezen op een orthopedagogische en/of orthodidactische benadering.
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Visio Onderwijs

Visio Onderwijs is er voor kinderen van vier tot twintig jaar met 
een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere 
beperking. Visio Onderwijs biedt speciaal onderwijs (SO), voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) en onderwijs aan kinderen met een (ernstige) 
meervoudige beperking ((E)MB).

“Perspectief voor elk kind” is een belangrijk uitgangspunt van ons 
onderwijs. We willen als onderwijsorganisatie íeder kind, ongeacht de 
individuele beperkingen, een perspectief voor de toekomst bieden.

Ruim 80% van de kinderen met een visuele beperking gaat naar een 
gewone school met behulp van ambulante onderwijskundige begeleiding 
door Visio. Daarnaast heeft Visio onderwijslocaties in vijf gemeenten: 
in Amsterdam (SO, VSO, (V)SO MB), Breda ((V)SO MB), Grave (SO, VSO, (V)SO 
MB), Haren (SO, (V)SO MB), en Rotterdam (SO, VSO en (V)SO MB). 
De kerndoelen, zoals die binnen het reguliere onderwijs gelden, zijn 
het uitgangspunt en er bestaat voor leerlingen vanaf 12 jaar in Amsterdam, 
Rotterdam en Grave de mogelijkheid om deel te nemen aan praktijkonderwijs, 
VMBO of HAVO.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:
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