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Voorwoord
Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 
Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere beperking, kunnen bij ons te-
recht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Wij bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambulante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die onderwijs 
volgen op reguliere of speciale scholen voor basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en WO). 

Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 
Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in 
combinatie met een andere beperking, kunnen bij ons 
terecht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Wij 
bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambu-
lante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die 
onderwijs volgen op reguliere of speciale scholen voor 
basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en 
WO). 

Het afgelopen schooljaar stond voor een groot deel in 
het teken van corona en bijbehorende maatregelen in 
het onderwijs. De scholen zijn nagenoeg steeds open 
gebleven door in bubbels te werken en medewerkers 
uit het primair proces vroegtijdig te vaccineren. We zijn 
er in geslaagd het onderwijs zo veel mogelijk normaal 
te kunnen doen verlopen. 

Deze schoolgids geeft uitgebreide informatie over ons 
onderwijs op onze scholen voor kinderen en jongeren 
met een visuele en/of meervoudige beperking. De gids 
betreft vooral een naslagwerk en op onze website 
(www.visio.org) zijn specifieke thema’s makkelijk op te 
zoeken via ctrl F.

Naast dit voorwoord bestaat de complete schoolgids 
uit twee andere delen.
Deel 1 “De Visio school” gaat specifiek over de school 
van uw kind en biedt o.a. praktische informatie en een 
verantwoording van (de resultaten van) het onderwijs-
aanbod. 
Deel 2 “Onderwijs van Visio” gaat meer algemeen in 
op onze expertise en de organisatie en inhoud van de 
verschillende schoolsoorten en ambulante onderwijs-
kundige begeleiding.  

Leerlingen schenken zelfgemaakte soep in.

Het allerbeste onderwijs
Het onderwijs op de Visio-scholen sluit nadrukkelijk 
aan bij het onderwijs op reguliere scholen. Op aange-
paste wijze hanteren wij dezelfde kerndoelen als in het 
regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor leerlingen 
vanaf twaalf jaar is er de mogelijkheid om praktijk-
onderwijs, VMBO of HAVO te volgen en af te ronden 
met een regulier diploma. Leerlingen met een (ernstige) 
meervoudige beperking kunnen deelnemen aan 
praktisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van 
(dagbestedings- of beschutte arbeids-) vaardigheden.

Het onderwijs op onze scholen is maatwerk dat groeps-
gericht wordt ingevuld. We werken in kleine groepen, 
waarbij ruimte is voor het tempo en ontwikkelingsni-
veau van iedere leerling. We vinden het belangrijk dat 
kinderen en jongeren met plezier naar school gaan en 
we investeren in maximale sociale veiligheid. Dit is een 
voorwaarde voor elke leerling om zich goed te ontwik-
kelen en goed te kunnen leren. 

We vinden het van groot belang alle leerlingen te 
stimuleren tot maximale zelfstandigheid en zelfont-
plooiing. We streven voor al onze leerlingen op de 
Visio-scholen en in de ambulante onderwijskundige 
begeleiding naar het mogelijk maken van volledige 
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maatschappelijke integratie en participatie en hebben 
in het kader “Het allerbeste onderwijs” o.a. de leerlij-
nen Kritische Succesfactoren ontwikkeld voor al onze 
doelgroepen. We zetten het komend jaar vol in op het 
implementeren van deze leerlijnen voor alle leerlin-
gen. Daarnaast willen we veel meer dan voorheen data 
verzamelen en analyseren, om op basis daarvan onze 
onderwijskwaliteit nog verder te verhogen.

Wij zijn hierin goed op weg: inmiddels hebben zes van 
de tien onderwijskundige eenheden het oordeel “goed” 
ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs en heb-
ben deze scholen in Haren, Breda en Rotterdam een 
vervolgaanvraag voor het predicaat “excellent” inge-
diend. De overige scholen maken goede ontwikkelingen 
door en willen in 2022-2023 ook het oordeel “goed” 
verwerven. 

Ontwikkelingen binnen de organisatie
In 2020 is na een uitgebreid traject binnen heel Visio 
gekozen voor Wendbaar als strategische koers met 
“Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visu-
ele beperking” als onze missie. Wij stimuleren slecht-
ziende en blinde mensen om hun mogelijkheden te 
ontdekken en te benutten. We kijken naar wat wél kan: 
worden wie je wilt, om zo zelfstandig mogelijk te leven, 
met eigen regie en een hoge kwaliteit van leven.

Om dit te bereiken is alles wat wij doen gedreven door 
drie waarden (uit het “Waardenkompas”): 

1. Verbinden/ Samenwerken (werken vanuit vertrou-
wen, anderen actief opzoeken en goed luisteren naar 
de ander)
2. Ontwikkelen/ Groeien (blijven leren, reflecteren op 
eigen handelen en toepassen van geleerde kennis en 
expertise in eigen werk)
3. Ondernemen/ Durven en doen (initiatief nemen,  
flexibel inspelen op veranderingen en verantwoorde-
lijkheid nemen).

Voor Onderwijs zijn de persona’s Mo Ahmadi (Kind 
& Jeugd) en Delano Badal (Visueel én Verstandelijk 
Beperkt) van belang. De persona’s staan voor een op 
maat gemaakt cliëntprofiel die een doelgroep tot leven 
brengt. Het geeft een naam en een gezicht aan een 
cliënt of leerling met zijn of haar motieven, verlangens 
en doelen in het leven. 
In 2021 wordt gestart met de domein overstijgende am-
bassadeursgroep Mo onder leiding van Visio Onderwijs.

We werken als managementteam voortdurend aan 
nieuwe eigentijdse (hybride) vormen van onderwijs, 
bijv. onderwijs en begeleiden op afstand, Helpdesk voor 

Een leerling maakt een schilderij met vingerverf.

specifieke vakken als extra ondersteuning voor onze 
eigen leerlingen en docenten in het regulier onderwijs 
en het werken met gastleerlingen voor een korte, afge-
bakende tijd vanuit het reguliere onderwijs binnen het 
Visio onderwijs. 
Onze scholen zullen steeds meer uitgroeien tot exper-
tisecentra, van waaruit zowel het onderwijs op onze 
scholen als ook de AOB-begeleiding start. De verschil-
lende pilots met steeds een couleur locale zijn veel-
belovend, ook als het gaat om de samenwerking met 
andere Visio domeinen in het kader van Kind & Jeugd. 

Visio biedt onderwijs en begeleiding met inzet van ex-
cellente medewerkers die expert zijn in hun vakgebied. 
Daartoe worden jaarlijks scholingsprogramma’s voor de 
scholen en de AOB-afdelingen opgesteld en uitgevoerd, 
als afgeleide van het landelijke geactualiseerde meer-
jarenopleidingsplan 2021-2025. 

In het voorjaar van 2021 is een landelijke campagne 
mbt het werven van zo’n 20-tal extra leraren en ambu-
lant onderwijskundig begeleiders succesvol gebleken. 
Met deze extra menskracht kunnen we o.a. nieuwe 
projecten in het kader van het ontwikkelen en imple-
menteren van nieuwe kennis uitvoeren. Te denken valt 
aan o.a. het integraal gaan gebruiken van Microsoft 
365, het actualiseren van alle leerlijnen SO en MB, 
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het opzetten van een cluster 1 scholing voor nieuwe 
docenten én een leerlijn Taal voor anderstalige leerlin-
gen met een visuele beperking.

We verantwoorden ons graag over de kwaliteit van ons 
onderwijs aan u en externe partijen, omdat we geloven 
dat kritische feedback ons onderwijs nog beter kan 
maken. 
We hechten veel belang aan een goede relatie met de 
leerlingen en met u als ouder. Waar mogelijk werken 
we graag met u samen. We nodigen u en uw kind uit om 
uw verwachtingen met ons te delen en vorm te geven. 
Tips, opmerkingen en kritische noten zijn van harte 
welkom. Daarmee stelt u ons in staat om voor alle leer-
lingen binnen Visio Onderwijs, het beste onderwijs te 
realiseren en daarmee optimale kansen te creëren voor 
een goede toekomst. 

We wensen u en uw kind een goed schooljaar 2021-
2022 toe.

Mede namens de Raad van Bestuur,

Directeur Onderwijs, Koninklijke Visio
Marcel Janssen

De schoolgids is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
van Visio op 10 juni 2021.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van 
Visio Onderwijs heeft ingestemd met de schoolgids op 
30 juni 2021.
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Onze School in Amsterdam

Deel 1 Schoolgids Visio Onderwijs Amsterdam 2021-2022

Onze school

Contactgegevens
Visio Onderwijs Amsterdam 
Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam 
Tel 088-585 6000
Email: onderwijsamsterdam@visio.org 
Website: www.visio.org  

Visio Onderwijs Amsterdam biedt onderwijs aan  
leerlingen met visuele of meervoudige beperkingen en 
bestaat uit de volgende afdelingen:  
SO: speciaal onderwijs 
SO-(E)MB: speciaal onderwijs voor leerlingen met  
 (ernstig) meervoudige beperkingen 
VSO:  voortgezet speciaal (VMBO en HAVO) en  
 praktijkonderwijs 
VSO-(E)MB:  voortgezet speciaal onderwijs voor 
 leerlingen met (ernstig) meervoudige 
 beperkingen 
AOB:  ambulante onderwijskundige begeleiding 

Directeur en coördinatie 
Schoolleider: Lia van Emmerik 
Coördinator SO en (E)MB: Roos Pieters 
Coördinator VSO: Rolf van de Bunt 
Coördinator AOB: Marieke Hartman 

Locatie en gebouw
Het schoolgebouw ligt in stadsdeel Amsterdam Nieuw-
West. Stadsdeel Nieuw-West is het grootste en het 
groenste stadsdeel van Amsterdam. Er wonen bijna 
140.000 Amsterdammers. Het is een levendig stads-
deel waar iedereen naast elkaar kan wonen, werken, 
leren en recreëren. 

De ruime gangen

De nieuwe school vormt de helft van het Catharina-
complex; in de andere helft is de basisschool Henricus 
gehuisvest. Het is een oud gerenoveerd gebouw in de 
Bossche Stijl dat is aangepast voor onze leerlingen. 
Het gebouw bestaat uit twee vleugels. Er is een vleugel 
laagbouw waarin op de eerste verdieping de vier loka-
len voor de SO en EMB (Zeester) leerlingen zijn gerea-
liseerd. Op de begane grond van de laagbouw bevinden 
zich het speellokaal, de personeelsruimte, het secre-
tariaat, receptie en een ruimte voor coördinatoren en 
schoolleider. In de hoogbouw op de eerste verdieping 
zijn de vaklokalen en de praktijkruimte. Op de twee-
de verdieping zijn de lokalen voor de VSO-MB en de 
praktijkonderwijs (PRO) leerlingen en een ruimte voor 
de ambulant onderwijskundig begeleiders. Op de derde 
verdieping bevinden zich de lokalen voor de VSO leerlin-
gen en ook hier is een ruimte voor flexwerkplekken. 
Op de begane grond van de hoogbouw zijn de gymzaal, 
fitnessruimte en onderzoeksruimtes voor gedragswe-
tenschapper, jeugdarts en therapeuten. En daarnaast 
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beschikken we over een grote aula die heel geschikt is 
voor cursussen, ouderdagen e.d.. Visio zoekt naar mo-
gelijkheden om deze aula ook te laten gebruiken door 
de buurschool en de buurt. 
Het gebouw is ingericht en aangepast voor slechtzien-
den en blinden. Aanpassingen zijn er door het gebruik 
van heldere kleuren en duidelijke contrasten, goede 
verlichting, oriëntatiepunten en zonwering. De lokalen 
zijn ruim en licht en de gangen breed en veilig. De gym-
zaal is voorzien van reliëfstroken op de vloer en zachte 
muren. 

Soort onderwijs   Aantal leerlingen 

SO    29

SO (MB)    9

VSO (PRO, VMBO EN HAVO)  20

VSO MB    12

EMB    4

Totaal school   74

AOB     507

Totaal AOB en school  581

Afdelingen en groepssamenstellingen
De SO en VSO normaal lerend bestaat uit de volgende 
groepen: 
- Onderbouw: SO 1  
- Middenbouw: SO 2 
- Bovenbouw: SO 3
- VSO onderbouw (leerjaar 1 en 2)
- VSO bovenbouw (leerjaar 3, 4 en 5)
De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau van  
ontwikkeling.
 

De (V)SO-MB bestaat uit drie groepen: 
- De Zeester (SO-MB en EMB) 
- SO AB
- VSO AB (combi VSO-MB en praktijkonderwijs)
De leerlingen met een meervoudige beperking zijn ook 
ingedeeld op leeftijd en niveau van ontwikkeling. 
De praktijkonderwijsleerlingen kunnen ook onderwijs 
aangeboden krijgen vanuit het VSO.  

Onze visie en werkwijze 
Onze leerlingen hebben allemaal een visuele beperking 
met daarbij vaak nog een andere beperking waardoor 
regulier onderwijs voor hen niet de beste keuze is.
De beperkingen van de leerlingen vragen om een 
aanpassing van ons onderwijs. De medewerkers staan 
dagelijks voor de taak de ziende wereld voor onze 
leerlingen begrijpelijker te maken. Daarbij houden we 
rekening met de mogelijkheden en beperkingen van 
iedere leerling.

De basis van ons onderwijs is de gedachte dat elk kind 
uniek is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo en op 
zijn eigen wijze. Hierop proberen wij zo goed mogelijk 
in te spelen. Veiligheid is een basis om tot leren te 
komen, hier besteden wij veel aandacht aan. Iedere SO-
leerling heeft een vaste leraar en iedere VSO-leerling 
een vaste mentor. We benaderen de leerlingen met 
respect en ondersteunen hen bij de ontwikkeling en 
het verwerven van een plaats in de maatschappij. 
Binnen de grenzen van hun mogelijkheden stimuleren 
wij de leerlingen om eigen verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun leerproces.

We werken vanuit de SO-kerndoelen en VSO-eind-
termen. Deze kerndoelen en eindtermen geven het 
eindresultaat aan van het onderwijs en zijn het uit-
gangspunt voor de verschillende leerroutes.
Door de verscheidenheid aan leerlingen hebben we 
ervoor gekozen om te werken met leerroutes. 
De leerroutes zorgen er voor dat de leerling gedurende 
zijn schoolloopbaan alle leerstof aangeboden krijgt. 
Elke leerroute leidt een leerling van het SO naar het 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2020

De trappenhuizen met duidelijk contrast en voelbare lijnen



9

VSO en vervolgens naar een uitstroombestemming. De 
uitstroombestemming kan zijn: dagbesteding, arbeid of 
vervolgonderwijs

Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen kun-
nen participeren in de maatschappij binnen hun eigen 
mogelijkheden. Daarom wordt er naast de reguliere 
vakken zoals bijv. taal en rekenen ook veel aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van andere vaardigheden, 
zoals ADL-vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levens-
verrichtingen).
Hierbij kunt u denken aan het aan- en uitkleden, 
boterham smeren en een boodschap doen. Daarnaast 
sturen wij op de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor de 
sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling zet-
ten we de methode Leefstijl in. En we werken sinds het 
afgelopen schooljaar met de leerlijnen van de Kritische 
SuccesFactoren. Deze leerlijnen zijn gebaseerd op vijf 
kritische succesfactoren:

Kritische succesfactor 1: 
Je hebt inzicht in je eigen visuele beperking en hebt 
vaardigheden om hiermee om te gaan.
 - Je realiseert je dat de wereld door zienden anders 
wordt waargenomen. 

 - Je bent je bewust van je visuele behoeften en kan zelf 
oplossingen aandragen

 - Je gebruikt je visuele en digitale hulpmiddelen om de 
wereld beter te begrijpen en in te bewegen.

 - Je zet zintuigen en middelen en in om je visuele be-
perking te compenseren.

 - Je bent in staat om emoties van personen via andere 
kanalen op te vangen en te duiden.

 - Je kent en bewaakt je eigen grenzen.
Kritische succesfactor 2: 
Je hebt inzicht in je eigen talenten en bouwt deze uit.
Kritische succesfactor 3: 
Je kunt communiceren over je visuele beperking en je 
talenten.
 - Je kunt via schrift, spraak of beeld communiceren 
over je beperking en wat je nodig hebt.

 - Je kunt via welke manier dan ook communiceren over 
je talenten.

 - Je bent in staat om een realistisch beeld te geven 
over je beperkingen en talenten.

Kritische succesfactor 4: 
Je kunt de interactie tussen jezelf en je omgeving 
beïnvloeden
 - Je gaat met je omgeving in gesprek over de gewenste 
wederzijdse aanpassingen.

 - Je bent in staat om je omgeving positief te beïn-
vloeden.

 - Je hebt kennis van je rechten als iemand met een 
visuele beperking.

Kritische succesfactor 5:
Je hebt een netwerk in de gemeenschap van visueel en 
niet-visueel beperkten
 - Je hebt kennis van de sociale kaart van visueel be-
perkten en niet-visueel beperkten.

 - Je netwerk fungeert als steunsysteem en als bron 
van vreugde, sport en ontspanning.

 - Je bouwt en onderhoudt een sociaal netwerk.

Deze kritische succesfactoren zijn uitgewerkt in drie 
leerlijnen en zijn erop gericht de leerling zelf regie te 
(leren) nemen en autonoom te handelen. De kritische 
succesfactoren worden verweven in het gehele onder-
wijs. Bij de lessen loopbaan oriëntatie (LOB) en drama 
in het VSO komen ze heel specifiek naar voren.

Wij bieden onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 
4 tot max 20 jaar op onze school. De AOB (Ambulante 
Onderwijskundige Begeleiding) biedt begeleiding aan 
leerlingen in regulier (basisonderwijs, VO, MBO, HBO/
universiteit) en ander speciaal onderwijs.
Leerlingen op de Visioschool uit de leerroute VSO 
arbeid (praktijkonderwijs) en VSO-MB blijven vaak tot 
hun 20ste verjaardag op onze school. Net zoals in het 
reguliere onderwijs ronden de leerlingen het VMBO in 4 
jaar en de HAVO in 5 jaar af, tenzij er gegronde redenen 
zijn om hiervan te wijken. Er wordt onze leerlingen de 
mogelijkheid geboden om examen op deelvakken op 
een hoger niveau te doen.

Leerling presenteert zichzelf tijdens de officiële opening.
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Verantwoording onderwijstijd SO en (V)SO-MB en PRO 

Schooltijden SO, SO-MB en VSO-MB

  Maandag  08.45 – 15.15 uur
  Dinsdag  08.45 – 15.15 uur
  Woensdag  08.45 – 12.30 uur
  Donderdag  08.45 – 15.15 uur
  Vrijdag  08.45 – 15.15 uur

Middagpauze  12.30 - 13.00 uur

Lestabel SO

Technisch lezen

Spelling

(Mond) taal

Begrijpend lezen/Nieuwsbegrip

Fijne motoriek schrijven/typen

Thematisch werken

Rekenen

Wereldoriëntatie

Topo/aardrijkskunde

Muziek

Bewegingsonderwijs

Spel en buitenspel

Handvaardigheid/expressie

Tactiele/visuele training/tekenen

Redzaamheid eten/drinken

Sociale competenties

Engels

Verkeer en mobiliteit

ICT

Pauze

Totaal

Vakgebied

1:30

 

3:30

 

 

3:45

3:30

 

 

1:15

2:15

3:30

 

 

5:15

0:30

 

0:15

 

1 uur

26:5

4:45

 

1:15

 

1:30

 

5:00

0:45

 

0:45

2:15

2:00

0:45

0:45

3:00

0:30

 

0:15

0:15

1 uur

26:5

4:00

1:30

2:15

 

1:15

 

5:00

0:45

 

0:45

2:15
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Groep
1 & 2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

projectvorm

alleen topo

Uitleg bij lestabel SO
Mondelinge taal
In elke groep wordt op maandag een kringgesprek 
gehouden in verband met de groepsvorming. Ook wordt 
dan in het kort aangegeven wat er specifiek die week 
aan de orde komt. Er wordt gedurende de dag veel aan-
dacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat 
en daarmee een gevulde database aan conceptvorming. 
In de kleutergroep is veel tijd ingeroosterd voor monde-

ling taal omdat begripsvorming en daarmee concept-
vorming niet vanzelfsprekend is voor onze leerlingen en 
daarentegen wel een onmisbare vaardigheid is voor het 
latere leren. Themagericht komen de diverse taalas-
pecten aan de orde.

Thematisch werken met kleuters
In de kleuterklas leren we spelenderwijs en staat de 
totale ontwikkeling van het kind centraal. Binnen de 
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kleutergroepen wordt er gewerkt met thema’s. Werken 
rond een thema, het samenspelen (o.a. in de hoeken) 
èn individueel werken zijn een belangrijk middel om de 
ontwikkeling van de leerling te stimuleren.
In onze speel/leerhoeken worden aan de thema’s ook 
aandacht besteed en daar worden gedurende de week 
samen met de leraar en/of begeleiders opdrachten 
uitgevoerd. 
Voor onze leerlingen worden zoveel mogelijk voelbare/
tastbare symbolen/voorwerpen ter ondersteuning bij 
het benoemen van alle taalhandelingen gebruikt.
De tijd laten we ervaren d.m.v. de time-timer. Alle 
kleuters werken met een weektaak, ter voorbereiding 
op groep 3. De blinde leerlingen krijgen een voelbare 
weektaak. Hierdoor ontstaat er bewustwording van 
planning. 
In de “werkles” wordt gewerkt aan groeps- en individu-
ele doelen met diverse ontwikkelingsmaterialen. Aan 
bod komen dan: voorbereidend rekenen en lezen, woor-
denschat en taalactiviteiten, voorbereidend schrijven, 
handvaardigheid, tactiele en visuele training. Ook is er 
extra aandacht voor het bouwen met constructiemate-
riaal omdat onze leerlingen door de visuele beperking 
meer moeite hebben met ruimtelijke opdrachten. 

Technisch lezen
We zijn het afgelopen jaar gestart met de methode Lijn 
3 voor aanvankelijk lezen. Gezien de visuele problema-
tiek wordt binnen ons onderwijs verhoudingsgewijs 
meer tijd en instructie besteed aan het technische 

leesproces. Het aanvanke¬lijk leesproces heeft meer 
tijd nodig. Onze leerlingen hebben recht op een tijds-
verlenging van 50-100 %. Ons doel is echter dat alle 
leerlingen een redelijk leestem¬po behalen. Dit bete-
kent dat er in alle groepen lestijd is ingeroosterd voor 
technisch lezen. In de bovenbouwgroepen wordt dit on-
derhouden en krijgen de leerlingen die dit nodig hebben 
op grond van de DMT AVI score extra ondersteuning.   
Brailleleerlingen krijgen ondersteuning van de braille 
leraar en leraar ondersteuner. Het aanvankelijk braille 
leesproces start met de methode met Punt op Pad. 
Als alle medeklinkers en klinkers geleerd zijn gaan de 
leerlingen verder in de methode Lijn 3.
De methode Leeslijn wordt gebruikt voor het voortge-
zet technisch lezen.
We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe voortge-
zette leesmethode samen met de andere Visioscholen. 
De methodes die worden uitgeprobeerd zijn Estafette 
en Station Zuid. Indien de keuze gemaakt is, wordt de 
methode aangepast aan onze leerlingen.

Taalmethode
We werken met de methode Taalverhaal. We volgen het 
aantal lesuren volgens de richtlijnen van de methode. 
We behandelen meer lessen mondeling dan is aangege-
ven. Schriftelijke verwerking gebeurt alleen daar waar 
dat van belang is. Komend schooljaar gaan we ons 
oriënteren op een nieuwe taalmethode samen met de 
andere Visioscholen.

Donald Duck met voeltekeningen

Tempo lezen in de middenbouw
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Spelling
In groep 3 gebruiken wij sinds afgelopen jaar de lees-
methode Lijn 3 voor spelling. Vanaf groep 4 werken we 
met de methode Taalverhaal. We gebruiken iets meer 
spellingstijd dan de methode aangeeft en er wordt 
meer instructie gegeven. Deze keuze is gemaakt in 
verband met onze ambitie hogere leeropbrengsten te 
behalen op spellingsgebied. Hiervoor wordt komend 
schooljaar ook ingezet op externe scholing voor alle 
Visioscholen. We onderzoeken of deze aanpak ook 
geschikt is voor onze leerlingen en naast de methode 
gebruikt kan worden.

Begrijpend lezen
Vanaf groep 4 wordt voor de doelen van begrijpend 
lezen en luisteren gewerkt met de lessen van Nieuws-
begrip. Deze lessen zijn elke week actueel. De thema’s 
zijn geënt op het nieuws van het Jeugdjournaal.
Begrijpend lezen zien we als zeer essentieel voor het 
vervolgonderwijs. Afgelopen schooljaar hebben wij 
extra uren begrijpend lezen en woordenschat onderwijs 
ingepland. Dit willen we komend schooljaar voortzet-
ten i.v.m. de positieve leerresultaten en ontwikkeling 
bij de leerlingen. Ook de schoolbibliotheek zal inten-
siever worden benut. Afgelopen schooljaar heeft een 
PLG-groep de Citoresultaten van begrijpend lezen ge-
analyseerd en bij een aantal klassen is een aantal close 
reading lessen uitgeprobeerd. Plannen voor komend 
schooljaar worden nog besproken. 

Rekenen
We werken met de methode Alles Telt en maken ge-
bruik van de leerlijnen van het CED. De versie Alles Telt 
die nu gebruikt wordt, is verouderd. Er wordt thans 
samen met de andere cluster 1 scholen uitgezocht 
welke nieuwe rekenmethode het meest geschikt is (de  
vernieuwde versie van Alles Telt Q of toch een andere 

rekenmethode). Voor de zomervakantie wordt er een 
keuze gemaakt. 
Bij de rekenlessen wordt meer tijd besteed aan het 
handelend rekenen en minder tijd aan schriftelijke 
verwerking. De braillebegeleiders werken extra met 
de brailleleerlingen of ondersteunen de leraar bij dit 
proces. Er wordt per dag een uur gerekend. 
Er worden in de hele school specifieke tastbare reken-
materialen uit o.a. de rekenkist ( Sprongen Vooruit) ge-
bruikt. Brailleleerlingen oefenen met tastbare rekente-
keningen. Ook de slechtziende leerlingen werken eerst 
handelend voordat ze overgaan op schriftelijk werk.
Afgelopen schooljaar is het SO-team geschoold in het 
geven van rekeninstructie. Naast de normale methode 
hebben we ook gewerkt met de methode Aandacht 
voor Rekenen. We hebben het thema meten eruit ge-
licht en aangepast voor onze leerlingen.

Fijne motoriek schrijven/typen
In groep 1 t/m 3 wordt veel tijd besteed aan de ont-
wikkeling van de fijne motoriek en daarbij aan de 
schrijfvoorwaarden. Onze leerlingen hebben gezien 
hun visuele beperking een latere ontwikkeling van de 
lateralisatie (o.a. voorkeurshand). De lateralisatie is 
van groot belang voor het welslagen van het schrijf- en 
leesproces. In de kleutergroep wordt er gewerkt met de 
methode Schrijfdans. Vanaf groep 3 werken we met de 
methode Schrijfvisie. Alle kinderen leren schrijven (met 
pen of op de Perkins) maar vanaf groep 5 wordt ook het 
typen met 10 vingers geoefend en gebruikt.  
Voor kinderen met een achterstand in de fijne motoriek 
is er ook de mogelijkheid om de ergotherapeuten vanuit 
Revalidatie en Advies te betrekken. De behandeling 
betreft het oefenen gedurende de week aan specifieke 
doelen in de groep. 

Leren leren
Er is dagelijks aandacht voor de opbouw in het zelf-
standig werken. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met 
een vast dagritme, de leerlingen weten wat er die dag 
van hen wordt verwacht. Vanuit de dagtaak wordt er 
in de middenbouw gewerkt met een weektaak waarop 
de ‘verplichte’ opdrachten staan als ook keuzewerk. De 
leerlingen leren hierdoor zelfstandig hun werk te plan-
nen en te organiseren. 

Wereldoriëntatie, burgerschap en seksuele vorming
Wereldoriëntatie bestaat uit de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Elk vakgebied heeft zijn eigen 
methode. De methodes die we gebruiken zijn voor aard-
rijkskunde Hier en Daar, voor geschiedenis Bij de tijd en 
voor biologie Natuurlijk. We plannen twee themaweken 
in dit schooljaar waaronder kunst en cultuur. Rekenen m.b.v. een voelbare tekening
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Piano spelen in het voortgezet onderwijs

De ‘Gouden kleuters’ tijdens de Gouden weken van Leefstijl

Maatschappelijke competenties
Het vak burgerschap valt deels onder deze lestijd. 
Het onderwijs is gericht op het verwerven van een 
volwaardige plaats in maatschappij. Wij willen de leer-
lingen leren samenwerken en samenleven in de West-
Europese samenleving met haar waarden en normen. 
In de lessen “sociaal-emotionele vaardigheden” (Leef-
stijl) en tijdens lessen wereldoriëntatie 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 oplos-
sen en op hoe mensen zin en betekenis geven aan hun 
bestaan. Het gaat over de deelgebieden democratie, 
participatie en identiteit. Het pedagogisch klimaat 
dat we hierbij scheppen ondersteunt dit: een klimaat 
waarin gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor 
elkaar centraal staan. 

Sociaal-emotionele competenties
Elk schooljaar starten we met ‘de gouden weken’ om 
de groepsvorming te bevorderen. Wij richten ons in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) lestijd op de ge-
bieden die Leefstijl aangeeft. Een belangrijk onderdeel 
in onze school is dat de leerlingen emoties bij zichzelf 
herkennen, verwoorden en er mee leren omgaan. Om 
deze emoties zichtbaar te maken is er in elke klas een  
emotie-meter. De leerlingen werken regelmatig samen 
en helpen elkaar. De groepsleraar begint elke dag met 
het benoemen van het dagprogramma. De leerlingen 

sluiten elke dag af met het benoemen van het geleerde 
en/of datgene waar ze de rest van de week mee aan de 
slag willen. Ook tijdens het eten en drinken in de kleine 
pauze is er ruimte om met elkaar ervaringen te delen. 
Komend schooljaar willen we ook expliciet aan de slag 
met de doelen vanuit de leerlijn Kritische Succes Fac-
toren. Deze leerlijn wordt voor elke leerling ingevuld en 
op grond van deze inschatting worden er groepsdoelen 
geformuleerd. 
 
Topografie
Vanaf groep 6 krijgen leerlingen topo instructie door de 
groepsleraar. Er wordt gewerkt met visueel en tactiel 
aangepaste topo-kaarten. De kinderen krijgen huiswerk 
mee om het geleerde in te prenten. In groep 5 leren de 
leerlingen omgaan met plattegronden van steden en 
dorpen als voorbereiding op topo. In de jaren vóór groep 
5 wordt stapsgewijs gewerkt aan de opbouw van ruim-
telijke oriëntatie op het platte vlak.

Muziek 
Wekelijks krijgen alle leerlingen van het SO driekwar-
tier muziekles in het muzieklokaal. De lessen zijn er-
varingsgericht, de beleving staat centraal en er wordt 
gestart vanuit de auditieve ontwikkeling: het spelen-
derwijs bewust maken van geluid en stilte, klank, 
melodie, ritme, tempo en dynamiek. De leerlingen 
zingen, luisteren naar muziek en spelen en improvi-
seren op instrumenten. Ook het noteren van en het 
bewegen op muziek komt aan bod en wordt er veel 
gebruikt gemaakt van materialen zoals stokken, 
bekers, stenen, doeken en sjaaltjes. Naast het ontwik-
kelen van muzikale vaardigheden leren de leerlingen 
over muziek als onderdeel van de cultuur en maken ze 
kennis met de rol en plaats van muziek in de wereld 
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om hen heen. Muziek leer je door (samen) muziek te 
maken. Hierdoor zijn het actieve lessen, gericht op 
expressie, talentontwikkeling en empowerment.  

De muzieklessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
thema’s uit de klas, jaarthema’s en bijzondere (feest)
dagen. In de muziekles wordt gebruik gemaakt van BIM 
(Beleven In Muziek), SOL (Sounds Of Intent), Multimo-
dale Pedagogiek, Totale Communicatie, wereldmuziek, 
popsongs en vele mooie, verrassende, interessante en 
originele liedjes en (les)materialen.  
 
Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben 2 keer per week gym. Deze lessen 
worden gegeven door een vakleraar gym. Naast de les-
sen van de vakleraar worden er ook gastlessen van ver-
schillende sportdisciplines gegeven, zoals bijv. judo en 
turnen. Het is belangrijk voor onze leerlingen om met 
zoveel verschillende sporten in aanraking te komen.

Spel en buitenspel
Tijdens het spel is er aandacht voor de competenties 
samenspel en omgang met andere kinderen. Voor de 
kleuters wordt spel gezien als onmisbare lestijd voor 
het specifieke leren. Omdat onze leerlingen de spelma-
terialen niet vanzelf “zien” wordt begeleid spel speci-
fiek aangeboden per klas door de groepsleraar. Zo zijn 
er begeleide spelactiviteiten en worden er ook gezel-
schapspelen gespeeld. 

De gymzaal

Ons veelzijdige schoolplein

Een kaartspel voorzien van braille en grotere cijfers/letters

Voetballen
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Tactiele en visuele training  
In de groepen worden elke week tast- en kijklessen 
gegeven in kleinere groepjes, gericht op de doelen 
die vanuit observatie en screening visueel en tactiel 
functioneren naar voren zijn gekomen. Ook wordt de 
oefenstof geïntegreerd in het totale lesaanbod. 

Praktische redzaamheid
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zien wij als belang-
rijke vaardigheden waaraan in ons onderwijs gewerkt 
wordt. De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten 
en behoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren 
volgens een groepsplan: zelf aankleden, eten en drin-
ken, tafeldekken, afwassen, opruimen en schoonma-
ken.

Engels
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen op het SO Engelse 
les. We werken met de methode Join In.

Handvaardigheid 
Elke groep krijgt per week een les van 45 minuten. Er 
wordt in kleine groepjes gewerkt. De lessen worden 
verzorgd door de leraar handvaardigheid die nauw sa-
menwerkt met de andere leraren in de school. Er wordt 
gewerkt met thema’s die gedurende het jaar plaats 

Samenwerken tijdens tactiele en visuele training in de klas

vinden (de seizoenen, Kerst, Suikerfeest etc.), maar 
ook n.a.v. lessen die in de eigen klas worden behandeld. 
Zoals bijv. bij het rekenthema wegen. 
Voor onze doelgroep is het tevens van groot belang dat 
er veel aandacht wordt besteed aan het begrip “con-
ceptbewustzijn”. De lessen handvaardigheid bieden een 
mooie ingang hiervoor. U kunt denken aan de vraag: 
“Hoe ziet een olifant er eigenlijk uit? Hoeveel poten? 
Waar zitten die poten?”. Vervolgens kunnen de leerlin-
gen een olifant van klei maken nadat zij eerst een voor-
beeld hebben bekeken en/of de tast hebben ingezet.

Verkeer en mobiliteit
Alle leerlingen worden gescreend en ingeschaald in 
de leerlijnen oriëntatie en mobiliteit door de instruc-
teur Oriëntatie en Mobiliteit (O&M). Zij krijgen O&M-
begeleiding op maat en daar is verkeer een belangrijk 
onderdeel van. Daarnaast wordt er thematisch tijdens 
projecten aan de doelen van het bewegen in het ver-
keer gewerkt.

Een echte muur metselen

De school

ICT
Alle leerlingen worden gescreend en ingeschaald op 
de leerlijn ICT. Kleuters leren omgaan met de IPad. Alle 
leerlingen vanaf groep 3 maken kennis met de com-
puter. Vanaf groep 6 wordt gewerkt aan ICT doelen 
waaronder het werken met sneltoetsen. De leerlingen 
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ICT les in de bovenbouw van het SO

krijgen in kleine groepjes typ-les vanaf het moment dat 
ze AVI 5 beheersen. Bij sommige leerlingen wordt er 
eerder begonnen met typlessen omdat zij het onder-
wijs beter en sneller kunnen volgen met de computer. 
Er wordt toegewerkt naar een typdiploma. De typ-
methode van Eduvip kan ook thuis gebruikt worden 
(de leerlingen krijgen inloggegevens). Alle leerlingen 
werken met een eigen leerling-account waarbij hun 
individuele instellingen zijn verwerkt, zoals letter-
grootte, contrast, spraakondersteuning en dergelijke. 
Brailleleerlingen krijgen ICT les met behulp van een 
leesregel en leren werken met alle sneltoetsen in 
plaats van de muis. 

Eigen doelen
Afhankelijk van het uitstroomperspectief van de leer-
ling wordt in de hogere groepen tijd voor individuele 
doelen ingeroosterd. In de groepsbesprekingen en de 
adviesbespreking worden de specifieke aandachtsge-
bieden per individuele leerling vastgesteld. De leerling 
heeft inzage in de lijnen van zijn eigen leerlingvolgsy-
steem (LVS) en heeft een belangrijke rol in het formu-
leren van de doelen en het inroosteren ervan in zijn 
weektaak en huiswerktaak. 

Lesuren van het SO-MB 
In de MB afdeling worden de doelen van het CED als lei-
draad gebruikt om de lessen te plannen. Waar mogelijk 
wordt er in groepjes instructie gegeven maar het is ook 

mogelijk dat een leerling een individueel programma 
heeft en daarnaast meedoet aan groepsactiviteiten 
zoals kringgesprek en muziek-/gymles. In de SO 1 zit-
ten de leerlingen SO en SO-MB nog bij elkaar. In deze 
gecombineerde groep zijn er veel gezamenlijke activi-
teiten waarbij de leerlingen leren luisteren naar elkaar, 
samen een spel te spelen, samen muziek te maken of 
een groepswerk te knutselen, maar er zijn ook indivi-
duele doelen per leerling. Er wordt gewerkt aan het 
voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen en taal en 
voorbereidend schrijven.
In de groep SO AB worden dezelfde vakken zoals reke-
nen, lezen, taal, spelling en wereldoriëntatie geboden. 
De verwerking en het niveau waarop de leerling bezig 
is met deze vakken is afhankelijk van het uitstroom-
profiel en de mogelijkheden van de leerling. In het 
leesonderwijs vinden we het niet alleen van belang dat 
de leerling, indien mogelijk, technisch goed leest maar 
ook dat de leerling begrijpt wat het leest. Per leerling 
worden er doelen gesteld per vak, zowel in een groeps-
plan als in een individueel plan. De vakken muziek, 
techniek en bewegingsonderwijs worden gegeven door 
vakdocenten. 

Betekenisvol onderwijs vinden wij erg belangrijk voor 
de MB-leerlingen; daarom wordt er veel aandacht 
besteed aan praktische vaardigheden zoals klokkijken, 
geld rekenen, wegen en meten. Gedurende de gehele 
dag is er veel aandacht voor zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid, van het omkleden voor de gymles tot het 
dichtmaken van je rits.

Leerlingen werken zelfstandig
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Lestabel VSO-MB 

Vak  Oriëntatiefase  Specialisatiefase  Transitiefase 

Nederlands  2  2  1

Lezen  2  2  1 

(Redzaamheids)Rekenen  2  2  1 

Omgangskunde  1,5  1,5  1,5 

Techniek  2  2  2 

Koken/wonen/horeca  2  2  3 

Schoonmaak  1  1  1 

Leren leren  1  1  1 

Zelfzorg/hygiëne  1  1  1 

Mens en maatschappij  2  2  2 

Culturele oriëntatie en expressie  2  2  1 

Bewegingsonderwijs  1,5  1,5  1,5 

ADL/zelfredzaamheid  1  1  1 

Muziek  1  1 1 

Groen  2  2  2 

Omgaan met media  1  1  1 

Stage   4 16 

Kantoorpraktijk  1,5  1,5  1,5 

Totaal  26,5   26,5  26,5 

Alle leerlingen krijgen een periode gedurende het schooljaar les Oriëntatie en Mobiliteit.

Uitleg bij lestabel VSO-MB
De VSO-MB groepen hebben een vast lokaal en worden 
begeleid door een leraar en onderwijsassistenten. De 
cognitieve vakken zoals taal, lezen en rekenen worden 
door de leraar gegeven. Daarnaast worden de lessen 
koken, techniek, muziek, bewegingsonderwijs door een 
vakleraar gegeven. Andere praktijkvakken worden door 
de leraar en een leraar ondersteuner gegeven. Stage is 
een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma 
en hierbij worden de leerlingen ondersteund en be-
geleid door de stage coördinator en een leraar onder-
steuner die hen begeleidt bij de interne en de externe 
individuele en groepsstages. 
Zoals bij het SO-AB geldt ook voor het VSO-AB dat het 
betekenisvol leren erg belangrijk is. De lessen staan 
nog meer in relatie tot de praktijk, wegen wordt geoe-
fend tijdens het koken, begrijpend lezen wordt geoe-
fend met het lezen van een recept of een gebruiks-
aanwijzing en geld rekenen wordt geoefend met het 
boodschappen doen.
Stagelopen is een belangrijk onderdeel van het lespro-
gramma. De leerlingen van het VSO-MB lopen intern en 
extern stage. In de oriëntatiefase gaan de leerlingen 
1x per week interne stage in de kleine setting van de 
school om te wennen aan het stagelopen. Dit gebeurt 
onder begeleiding van de leraar ondersteuner .

In de specialisatiefase gaan ze een ochtend in de week 
op groepsstage naar een bedrijf of een dagbestedings-
plek en worden daarbij begeleid door een leraar of 
begeleider. Ze maken kennis met verschillende stage-
bedrijven zoals de kinderboerderij, een groenvoorzie-
ning, een Amsterdams foodcenter, een buurthuis of in 
de gastronomie. Zij leren in een onbekende omgeving 
maar met de veiligheid van een vertrouwd persoon om 
zich heen en maken zo kennis met diverse werksoorten 
en verschillende activiteiten. Leerlingen leren zo sa-
menwerken en overleggen en oefenen sociale vaardig-
heden. Ze krijgen inzicht in hun eigen mogelijkheden, 
interesses en ook hun beperkingen. 
In de transitiefase kunnen leerlingen uiteindelijk 2 tot 
drie dagen per week extern stagelopen. In de transitie-
fase wordt een stageplaats in overleg met de leerling 
geregeld, waarbij er rekening wordt gehouden met de 
interesses en mogelijkheden. De uitkomsten van het 
loopbaanonderzoek worden meegenomen, zodat de 
stageplek nauw aansluit bij de behoeftes en wensen 
van de leerling. In deze laatste fase worden ze voorbe-
reid op uitstroom naar deze plek na hun schoolcarrière. 

Voor de PRO leerlingen bestaat ook de mogelijkheid om 
vakken te volgen op VMBO niveau BB bij ons reguliere 
VSO. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op dat niveau 
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wordt er per leerling gekeken welke vakken het meest 
geschikt zijn. Het gaat dan vooral om Engels, Neder-
lands, maatschappijleer en Podiumplus. 

Ook kunnen zij bepaalde praktijkvakken volgen zoals 
koken en techniek.

Lestabel Praktijkonderwijs (PRO)  

Vak   Leerjaar 1  Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4  Leerjaar 5  Leerjaar 6

Nederlands   2  2  2  2  2  2

Engels   1  1  1  1  1  1

Wiskunde/rekenen   2  2  2  2  2  2

ICT   1  1  1     

Muziek   1  1  1  1  1  1

Techniek   3  3  1,5  1,5  1,5  1,5

Bewegingsonderwijs   2  2  2  1  1 1 

Mentorles   1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5

Verzorging   3  3  3  1,5  1,5  1,5

Omgangskunde   1  1  1  1  1  1

Dienstverlening   2,5  2,5  1  1,5  1,5  1,5

C&M   1,5  1,5  1,5  1   

Groen/biologie   3  3  2  1,5  1,5  1,5

Kantoor/winkel   2  2  2  1,5  1,5  1,5

Schoonmaken         2,5  0,5  0,5

Stage       4  6  9  9

Totaal   32  32  32  32  32  32

  Oriëntatiefase Specialisatiefase  Transitiefase

 32 lessen van 45 minuten is 26,5 uur lestijd per week. 

Verantwoording onderwijstijd VSO VMBO en HAVO
Lestijden
Lestijden maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag

Lesuur  (les)tijden

1 08.45  –  09.15

2 09.15  –  10.00

3 10.00  –  10.45

pauze 10.45  –  11.00

4 11.00  –  11.45

5 11.45  –  12.30 

pauze 12.30  –  13.00 

6 13.00  –  13.45

7 13.45  –  14.30

8 14.30  –  15.15

Lestijden woensdag

Lesuur  (les)tijden

1 08.45 – 09.15

2 09.15 – 10.00

3 10.00 – 10.45

pauze 10.45 – 11.00

4 11.00 – 11.45

5 11.45 – 12.30

Elke dag wordt in het VSO (VMBO en HAVO) begonnen 
met een “opstart halfuur” waarin de leerlingen de dag 
doornemen en aan de hand van studiewijzers leren 
plannen. De leerlijnen leren leren, samenwerken en 
plannen worden hierbij ingezet. Twee keer per week 
wordt dit half uur gebruikt voor de methode Leefstijl, 
gericht op de sociale emotionele ontwikkeling.

Momenteel is onze VSO afdeling niet zo groot. Om te 
voorkomen dat leerlingen individuele lessen krijgen 
en te weinig sociale interactie met andere leerlingen 
hebben,  hebben we ervoor gekozen om één groep van 
leerjaar 1 en leerjaar 2 te maken. Ook leerjaar 3, 4 en 5 
zullen meer gecombineerd worden. 
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Lestabel VMBO BB 

Vak   Leerjaar 1  Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4

Nederlands   3  2 3 3

Engels   3 2 4 4

Frans   3  2    

Duits    2 2   

Wiskunde   3  3 3 4

NASK   1 1   

Biologie   2  1    

Geschiedenis   1  2   

Aardrijkskunde   1 1    

Economie     2 3  3

Maatschappijleer      1 1

Rekenen   1  1  1  1 

Muziek   2  2    

Podium Plus (inclusief CKV)   3 3 3 3

Handvaardigheid tekenen & techniek  2 2 2 2  

Bewegingsonderwijs LO  2  2  2  2  

Verzorging/koken   2  2  2 2

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (ook KSF)  1  1  1  1   

Profielwerkstuk    

Profiel- en keuzevakken D&P      6 6

Studieuur    1  1 1 

Totaal   32 32 32 32

 32 lessen van 45 minuten is 26,5 uur lestijd per week. 

Gang met bijzondere lichtkoepels.
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32 lessen van 45 minuten is 26,6 uur lestijd per week.

Lestabel VMBO TL 

(afhankelijk van het
gekozen profiel)

(afhankelijk van het
gekozen profiel)

Vak   Leerjaar 1  Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4 

     

Nederlands   3  3 3  3

Engels   2 2 3  3 

Frans   2 2 3 3 

Duits    2 2 3 3 

Wiskunde   3  3 3  3 

NASK   1 1   

Biologie   2  2 3  3 

Geschiedenis   1  1 3  3 

Aardrijkskunde   1  1   

Economie    1 1 3  3 

Profielwerkstuk     1

Maatschappijleer      2  2

Maatschappijkunde       3 3 

Rekenen   1  1  1  1 

Muziek   2 2 3  3

Podium Plus (inclusief CKV) 3 3 3 3

Handvaardigheid, tekenen & techniek 2 2  

Bewegingsonderwijs (LO) 2  2 2 2

Verzorging/koken  2  2   

Loopbaanoriëntatie en begeleiding 1  1 1  1 

Studieuur  1 1 1

Totaal   32 32  32  32 
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Lestabel HAVO 

Vak   Leerjaar 1 Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4  Leerjaar 5 

     

Nederlands   3  3 3 3 3

Engels   2 2 2  3  3 

Frans   2 2 2 3  3 

Duits   2 2 2 3  3 

Wiskunde   3  3 3  3  3 

NASK   1 1   

Biologie   2  2 2 3  3 

Geschiedenis   1 1 2  3  3 

Aardrijkskunde   1  1   

Economie   1 1 2  3  3 

Profielwerkstuk     1 1

Maatschappijleer        2 2

Maatschappijwetenschappen      3  3 

Filosofie     3 3

Rekenen   1  1  1  1  1 

Muziek   2 2 2  3 3

Podium Plus Drama, CKV ) 3 3 3 3 3

Handvaardigheid, tekenen & techniek 2 2 2  

Bewegingsonderwijs (LO) 2  2 2 2 2

Verzorging/koken  2  2 2    

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (ook KSF) 1  1 1  1  1 

Studieuur  1 1 1  

Totaal   32 32  32  32  32

(afhankelijk van het
gekozen profiel)

(afhankelijk van het
gekozen profiel)

 32 lessen van 45 minuten is 26,6 uur lestijd per week.
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Profielkeuze VMBO BB en KB
Voor leerlingen in de leerwegen VMBO basis beroeps- 
en kader beroeps (VMBO BB en KB) bieden we evenals 
onze collega Visio scholen in Rotterdam en Grave het 
profiel dienstverlening en producten. 
Onze school biedt deze leerweg aan door het Merlet-
college in Grave als symbioseschool in te zetten. Leer-
lingen hoeven niet fysiek naar het Merletcollege. Het 
Merletcollege borgt voor ons de kwaliteit van ons eigen 
aanbod van de profiel- en keuzevakken. 

Profielprogramma en afsluiting
Bij het profiel horen:

1. Niet profiel gebonden vakken Nederlands, Engels 
en maatschappijleer, af te ronden met staatsexamen
2. Niet profiel gebonden vakken bewegingsonderwijs 
(LO) en cultureel klassieke vorming als onderdeel van 
het vak Podium Plus, geen examen maar af te ronden 
met een voldoende 
3. Profiel gebonden vakken economie en wiskunde, af 
te ronden met staatexamen
4. Vier verplichte profielvakken, af te ronden met een 
schoolexamendossier; Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA)
5. Vier vrije keuzevakken, af te ronden met een 
schoolexamendossier; Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA)

Vier profielvakken
De vier profielvakken die aan de hand van de methode 
Dubbelklik worden aangeboden zijn:
 - Organiseren van een activiteit 
 - Presenteren, promoten en verkopen 
 - Een product maken en verbeteren  
 - Multimediale productie maken  

Vrije keuzevakken 
Om een volledig diploma te kunnen behalen dient een 
leerling vier vrije keuzevakken te kiezen. Deze vakken 
horen bij voorkeur niet bij het gekozen profiel, maar is 
wel toegestaan. Hierdoor krijgen leerlingen een breder 
beeld van hun toekomstmogelijkheden. Leerlingen 
kunnen kiezen uit de volgende zeven keuzevakken:
 - 3D-vormgeving en realisatie
 - Distributie/logistiek
 - Netwerkbeheer
 - Podium Plus (omdat Drama een vast onderdeel is van 
ons aanbod is Podium Plus voor iedereen verplicht als 
keuzevak)

 - Welzijn volwassenen en ouderen
 - Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
 - Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

Het keuzevak Podiumplus dient iedereen te kiezen. Dit 

vak wordt ook aangeboden voor de leerlingen van de 
VMBO TL en HAVO. 

Profielkeuze VMBO TL
Bij het VMBO TL kiezen leerlingen aan het eind van de 
onderbouw een profiel. Dit profiel heeft te maken met 
de beroepsopleiding die een leerling wil gaan volgen en 
welk beroep hij later wil gaan uitoefenen. Een leerling 
kan zichzelf afvragen wat hij interessant en boeiend 
vindt en waar hij graag zou willen werken. De decaan 
en mentor begeleiden de leerling in het maken van hun 
keuze. De leerlingen kunnen kiezen uit twee profielen:
 - Zorg en Welzijn
 - Economie

Profielkeuze HAVO
HAVO leerlingen kiezen ook aan het eind van de onder-
bouw een profiel. Deze profielkeuze heeft invloed op 
de later te maken keuze voor een vervolgopleiding. De 
leerling kan een keuze maken uit de profielen: 
 - Cultuur en Maatschappij
 - Economie en Maatschappij

We werken veel samen met de andere Visioscholen in 
Grave en Rotterdam. Zo worden er vakken wederzijds 
op afstand aangeboden. Vanaf volgend schooljaar zal 
het ook mogelijk zijn om bijv. Spaans of aardrijkskunde 
op afstand te kunnen volgen. 

Onderwijsopbrengsten, instroom, 
uitstroom en bestendiging
Leeropbrengsten SO 
Binnen Visio werken we “opbrengst gericht”. Dit is een 
manier van werken die uitgaat van de optimale leerop-
brengsten van de leerlingen. We meten de cognitieve 
leeropbrengsten door het afnemen van de toetsen en 
de Centrale Eindtoets.

We monitoren regelmatig de voortgang van onze leer-
lingen. Dit doen we door het afnemen van de metho-
detoetsen en de CITO LOVS toetsen. De methodetoet-
sen worden gebruikt voor de analyse of de leerling de 
vaardigheden van de aangeboden stof beheerst. Deze 
toetsen worden afgenomen conform de methode.
CITO LOVS wordt twee maal per jaar afgenomen in 
januari en juni. Van de januari resultaten wordt er een 
school- en clusterfoto gemaakt. Op basis van deze 
analyse worden de resultaten van ons onderwijs op 
cluster- en op schoolniveau besproken en interventies 
vastgesteld.

Daarnaast gebruiken we het OVM voor de sociale op-
brengsten, hiervan wordt ook een clusterfoto gemaakt.
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De hoogste leeropbrengsten zijn te behalen met een 
groepsaanpak. Als school hebben we daarom eerst 
bepaald wat onze basisaanpak in de groepen is. 
Voor onze SO afdeling is het “basisarrangement” 
uitstroom VMBO BB. Dit betekent dat we het onder-
wijsaanbod zo opgesteld hebben dat leerlingen met 
een basisarrangement kunnen uitstromen naar VMBO 
BB. Er zijn echter ook leerlingen die een ander ontwik-
kelperspectief hebben zoals uitstroom naar Praktijkon-
derwijs Deze leerlingen volgen een intensief aangepast 
arrangement voor de meeste vakken. Kinderen die als 
ontwikkelperspectief VMBO TL /HAVO hebben krijgen 
met name in de hoogste groepen een verdiept arrange-
ment met extra instructies en oefenstof. 
 
Voor de SO afdeling werken we in instructiegroepen 
aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Twee keer 
per jaar worden groepsplannen opgesteld die uitgaan 
van onze opgestelde leerlijnen. De uitstroomperspec-
tieven van de leerlingen zijn gekoppeld aan deze leer-
lijnen. Deze perspectieven worden ook bepaald door de 
resultaten op de Cito-toetsen die halfjaarlijks worden 
afgenomen. Dit zijn de M (midden)- en E (eind) toetsen. 
We maken een overzicht van de resultaten en analyse-
ren en verwerken deze. 
Sinds vijf schooljaren zijn we binnen Visio onderwijs 
bezig om op de SO-afdeling “schoolfoto’s” te maken 
van verschillende vakken. Een schoolfoto geeft op 
individueel niveau aan wat het leerrendement van de 
leerling is geweest in het afgelopen jaar, maar ook kun-
nen we de opbrengsten van de toetsen omzetten in een 
gemiddeld LRQ (leer rendement quotiënt) op groeps- en 
schoolniveau. Voor de scholen cluster 1 breed is de am-
bitie m.b.t het leerrendement quotiënt (LRQ) gesteld 
op 67,5.
 
Op grond van de toets gegevens van januari ziet u hier 
de opbrengsten van een aantal vakken met een gemid-
deld school-LRQ: 

Vak 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Technisch lezen 80 72 97

Begrijpend lezen 60 48 75

Spelling 67 65 92

Rekenen 112 75 106

Woordenschat 74 65 80

Het afgelopen schooljaar hebben wij voor alle vakken 
het gestelde ambitie niveau gehaald. Zichtbaar is dat 
er het afgelopen jaar veel aandacht is besteed aan 
begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Komend 
schooljaar willen wij de groei in LRQ bij woordenschat 

en begrijpend lezen voortzetten en de groei bij rekenen 
vasthouden. 

Afgelopen schooljaar is binnen de SO afdeling een MB 
groep (Groep SO AB) gestart. Bij deze leerlingen worden 
de Cito toetsen wel afgenomen en geanalyseerd maar 
worden niet in het bovenstaand beeld meegenomen. De 
afgenomen toetsen worden gebruikt voor de groeps-
foto van de betreffende groep en voor het bepalen van 
een passend onderwijsaanbod aan de individuele leer-
ling. 

Overkoepelend willen we de kanttekening blijven plaat-
sen dat het kleine leerling aantal in de SO afdeling bij 
verandering in samenstelling van grote invloed kan zijn 
op de bereikte opbrengsten en dus op de te behalen 
ambitie. De gemiddelde LRQ’s zijn toch gebaseerd op 
een zeer gering aantal leerlingen, waardoor het moei-
lijk blijft de resultaten goed te duiden. De instroom van 
een paar “goede lezers’” kan enorm van invloed zijn op 
de gemiddelden. 

Voor alle leerlingen van groep 8 is het daarnaast 
verplicht om een eindtoets te maken. Ook de groep 8 
leerlingen van onze SO-afdeling maken deze Centrale 
Eindtoets van Cito. De opgaven in de eindtoets gaan 
over taal en rekenvaardigheden. De score van de eind-
toets kan variëren tussen de 501 en 550.
Welk onderwijstype past bij welke score van de eind-
toets? Het uiteindelijke advies voor de uitstroombe-
stemming wordt naast de uitslag van de eindtoets 
bepaald door het oordeel van de leraar. Volgens www.
educatie- en- school.infonu.nl/examen geven onder-
staande scores een indicatie van het best passende 
vervolgonderwijs:

501-523 Basisberoepsgerichte leerweg

524-528 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

529-536 Gemengde/theoretische leerweg

537-544 HAVO

545-550 VWO

https://educatie-en-school.infonu.nl/examen/129330-met-welke-score-voor-de-cito-toets-mag-je-naar-het-vwo.html
https://educatie-en-school.infonu.nl/examen/129330-met-welke-score-voor-de-cito-toets-mag-je-naar-het-vwo.html
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Hieronder vermelden wij de gemiddelde scores van de 
SO-leerlingen van de afgelopen vijf jaar. Vorig school-
jaar is de eindtoets niet afgenomen door Corona. Dit 
schooljaar is dit wel gebeurd.

* 5 deelnemers: 1 afname digitale versie, 3 afnames papieren  
 versie en 1 braille versie (de digitale versie is niet aangepast  
 voor blinden-en slechtzienden en derhalve minder represen- 
 tatief)
**  9 deelnemers. Allen de papieren versie is afgenomen
***  2 leerlingen: 1 afname digitaal en 1 zwartdruk   
****  4 leerlingen: waarvan 1 braille, 1digitaal en 2 zwartschrift. 
***** 3 leerlingen: digitaal

Jaar Onze school Landelijk

2016 531,0 * 534,9

2017 519,1 ** 535,6

2018 517,0*** 535,7

2019 532,0**** 536,1

2020 niet afgenomen niet afgenomen
 vanwege corona vanwege corona

2021 532,3***** 535

Sociaal emotionele opbrengsten SO:
Binnen het SO van cluster 1 gebruiken we OVM ( 
Ontwikkeling volg model) om sociale opbrengsten te 
meten. De 4 basale lijnen waarmee we werken zijn: 
1.1. Zelfbeleving, zelfbesef 
1.2. Zelfstandigheid, autonomie 
1.3. Zelfredzaamheid 
1.4. Emotioneel welbevinden 

Als landelijke ambitie voor de sociaal emotionele op-
brengsten streven we binnen het SO naar een ontwik-
kelingsniveau (ON) van gemiddeld 90 of hoger op de 4 
basale leerlijnen van OVM. Deze ambitie (voorjaar 2020) 
is nog niet behaald bij zelfstandigheid ( 81,3) en emo-
tioneel welbevinden (89,2). Bij de splitsing in groep 1-2 
en groep 3 t/m 8 blijkt dat de groep 1-2 beduidend lager 
scoort op deze twee lijnen dan de groepen 3 t/m 8. 
In de groepen wordt veel aandacht besteed aan het 
emotioneel welbevinden van de leerlingen. Door mid-
del van gesprekken en spelletjes, aan de hand van de 
methode Leefstijl en het werken met de emotiemeter 
zal dit steeds verder groeien. Daarnaast zijn we dit 
jaar gestart met de leerlijn ‘Kritische Succes Factoren’. 
Deze leerlijn wordt voor elke leerling ingevuld en op 
grond van deze inschatting worden er groepsdoelen 
geformuleerd. 
Onze ambitie voor komend schooljaar is voor de lijn 
zelfstandigheid een ON tussen de 85-90 te behalen. De 
lijn emotioneel welbevinden ON 90 of hoger en voor de 
lijnen zelfbeleving en zelfredzaamheid het ON te conti-
nueren ( 95-100).

Opbrengsten MB: (V)SO AB en Zeester 
Voor de MB-afdeling hebben we de ambitie om 80% van 
de leerlingen twee jaar na het stellen van een perspec-
tief nog dezelfde leerroute te laten volgen, conform 
clusterstandaard. Tot op heden meten we dat met het 
OVM (ontwikkeling volg model) en vergelijken we de 
ontwikkelingsleeftijd met de kalenderleeftijd voor alle 
leergebieden.
In 2020 zit 89,5 % van de leerlingen op het niveau van 
de leerroute dat past bij het perspectief dat twee jaar 
geleden is gesteld. 
Vorig jaar was dat 90 %. Dit betekent dat we de leerlin-
gen goed inschatten op de juiste leerroute.
Onze ambitie voor het komende schooljaar:
 - 90 % van de leerlingen volgt nog dezelfde leerroute 
conform het gestelde OPP van twee jaar geleden.

 - vasthouden van de uitstroombestemming voor de 
cognitieve vakken: taal, lezen, rekenen en wereld-
verkenning.

Leeropbrengsten VSO VMBO en HAVO
Om de voortgang van de ontwikkelingen van de leerlin-
gen goed te kunnen volgen gebruiken we verschillende 
instrumenten en toetsen. Om het welbevinden van de 
leerlingen te volgen gebruiken we de CBSA (Competen-
tie Belevingsschaal voor Adolescenten). De pedagoog 
heeft deze lijsten afgenomen, geanalyseerd en met het 
team besproken. 
Daarnaast gebruiken we methode-afhankelijke en 
methode-onafhankelijke toetsen en in het tweede 
leerjaar de Cito-VO toetsen, om het leerrendement 
continue te volgen en waar nodig interventies toe 
te passen. Dit jaar zijn deze toetsen niet afgenomen 
vanwege de Corona. Een goede meter om de leerop-
brengsten van het VSO te meten zijn de eindexamen-
resultaten. Hieronder ziet u de examenresultaten over 
de afgelopen jaren. Er zijn geen resultaten voor 2020 
omdat er toen geen centraal schriftelijk examens zijn 
afgenomen.
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Gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk Nederlands

Gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk Engels 

Gemiddeld cijfer voor het centraal schriftelijk wiskunde

VMBO TL 2015 2016 2017 2018 2019 

Landelijk gemiddelde 6,30 6,30 6,20 6,30 6,40

Visio – Amsterdam 6,46 6,97 6,37 6,84 6,30

Aantal leerlingen Amsterdam 7 3 3 5 4

HAVO 2015 2016 2017 2018 2019

Landelijk gemiddelde 6,00 6,30 6,30 6,20 6,20

Visio – Amsterdam 5,03 5,80 7,23 6,90 6,30

Aantal leerlingen Amsterdam 3 2 4 2 3

VMBO TL 2015 2016 2017 2018 2019

Landelijk gemiddelde 6,20 6,60 6,80 6,50 6,60

Visio – Amsterdam 6,56 7,03 6,20 5,30 6,77

Aantal leerlingen Amsterdam 7 3 3 5 3

HAVO 2015 2016 2017 2018 2019

Landelijk gemiddelde 6,80 6,80 6,90 6,90 6,80

Visio – Amsterdam 7,08 6,00 8,30 6,20 6,60

Aantal leerlingen Amsterdam 4 3 4 2 4

VMBO T 2015 2016 2017 2018 2019

Landelijk gemiddelde 6,90 6,40 6,30 6,50 6,40

Visio – Amsterdam 6,21 5,73 5,13 3,18 5,25

Aantal leerlingen Amsterdam 7 3 3 4 2

HAVO 2015 2016 2017* 2018 2019

Landelijk gemiddelde 6,40 6,50 6,35 6,40 6,40

Visio – Amsterdam 8,00 5,55 5,43 4,50 5,73

Aantal leerlingen Amsterdam 2 2 3 2 3

Analyse en interventies examenresultaten
We hebben te maken met zeer kleine leerlingaantallen. 
Het is daarom lastig om de resultaten van onze geza-
menlijke leerlingen (schoolfoto) te vergelijken met lan-
delijke resultaten (clusterfoto). Maakt een leerling zijn 
examen niet goed, dan heeft dit directe gevolgen voor 
het hele schoolresultaat. Dit geldt ook voor het aantal 
geslaagden. Is van de drie leerlingen er één gezakt, dan 
is het resultaat onvoldoende.
In het afgelopen schooljaar 2020-2021 is er geen schrif-
telijk examen geweest en daardoor zijn er geen resul-
taten te vermelden. De leerlingen zijn enkel beoordeeld 
op het staatsexamen dat voornamelijk mondeling 
werd afgenomen. Hierbij is geen vergelijk mogelijk met 
voortgaande jaren of landelijke gemiddelden. 

Interventies:
 - De VSO-afdeling heeft een een gering aantal leerlin-
gen verdeeld over vijf leerjaren en vele verschillende 
niveau’s; van VMBO Basisberoeps (BB) tot en met 
HAVO. Dit maakt dat er aan hele kleine groepjes leer-
lingen les wordt gegeven; dat er veel verschillende 
niveau’s zijn in een groep en dat het lesgeven en het 
geven van instructie moeilijk is. Leerjaar 1 en leerjaar 
2 zijn gecombineerd in één groep waarmee groeps-
doorbrekend werken ingezet is en de leerlingen beter 
van elkaar kunnen leren. Ook leerjaar 3, 4 en 5 zijn 
meer gecombineerd. Het doel van deze opzet is om 
meer gerichte instructiemomenten per niveaugroep 
te kunnen bieden. Door de aanwezigheid van meerde-
re docenten tijdens één lesuurkan meer begeleiding 
tijdens het inoefenen gerealiseerd worden. 
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 - Voor alle leerlingen van de VSO afdeling wordt het 
vak Podium Plus aangeboden. Hierdoor wordt ook 
leerjaardoorbrekend les gegeven en zal er meer van 
elkaar geleerd kunnen worden. Bovendien worden er 
praktijkvakken gegeven binnen het profiel Dienstver-
lening en Producten. De leerlingen van VMBO TL en 
HAVO kunnen deze lessen ook volgen. 

 - De leerlingen worden drie keer per jaar bij het begin 
van het schooljaar en na het eerste en tweede rap-
port besproken door het team, waarbij de prestaties 
per vak, de ontwikkeling op alle vlakken en het soci-
aal-emotioneel welbevinden van de leerlingen wor-
den besproken. Ook is er aandacht voor de Kritische 
SuccesFactoren en wordt er inschatting gemaakt 
voor de verschillende leerlijnen: kent de leerling zijn 
eigen talenten, heeft hij inzicht in zijn eigen visuele 
beperking en kan hij erover communiceren. Dit alles 
gericht op zelfregie en autonomie van de leerling. 
Hierdoor wordt er ook beter afgestemd en gedeeld 
wat een goede manier is om een leerling te moti-
veren, inspireren en tot leren te brengen. Zo leren 
docenten van elkaar welke interventies wel of minder 
werken. 

 - Daarnaast wordt er in de opstartmomenten aandacht 
gegeven aan het leren leren, het organiseren en plan-
nen, het ontwikkelen van de zelfregie en het sociaal 
functioneren van de leerlingen. 

 - In het studie uur is er aandacht voor het leren leren, 
plannen en organiseren van huiswerk en voorberei-
den van toetsen. Bij leerjaar 4 is dit gekoppeld aan de 
les Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB). 

 - In de professionele leergroepen (PLG’s) onderzoeken 
de docenten met elkaar de vraag hoe zij het onder-
wijs beter vorm kunnen gaan geven. 

 - Alle leerlingen krijgen via het vak LOB en een uitvoe-
rig stagetraject meer bagage mee van de wereld om 
hen heen. Hierdoor leren zij kennis toe te passen en 
bouwen zij een groter wereldbeeld op.

Instroom
Leerlingen kunnen op onze school op verschillende 
leeftijden starten. Sommige leerlingen stromen in als 
ze vier jaar zijn vanaf bijvoorbeeld een (medisch) 
kinderdagverblijf of vanuit de vroeg begeleiding van Vi-
sio. Er zijn ook leerlingen die later instromen vanaf het 
regulier basisonderwijs of regulier voortgezet onder-
wijs. De meeste van hen hebben in het regulier onder-
wijs AOB (ambulante onderwijskundige begeleiding) 
gekregen. Leerlingen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig, 
maar we stimuleren het om een leerling met 4 jaar al 
naar school te laten gaan.
Wanneer een leerling wordt aangemeld voor het volgen 
van onderwijs op een Visio-school, dan wordt gekeken 

of de leerling al een cluster 1 indicatie heeft. Indien 
dit niet het geval is, dan volgt een aanmeldingstraject 
Kind & Jeugd. In dit traject wordt vastgesteld of het 
kind tot de doelgroep behoort op grond van de visuele 
beperking en de ondersteuningsbehoefte en volgt een 
advies voor regulier of ander cluster onderwijs met 
AOB-begeleiding of voor onze speciale school. Er wordt 
vervolgens ook gekeken of de school kan voorzien in de 
behoeften van de leerling. 
Wanneer de leerling wordt toegelaten tot de school 
volgen er gesprekken met ouders/verzorgers en in het 
VSO ook de leerling aan de hand van een in de aan-
meldfase opgesteld Basisplan (Gemeenschappelijk 
Rapport Toelating), incl. handelingsadviezen; de leer-
ling mag komen kennismaken. 
Binnen zes weken na plaatsing op een school wordt 
een voorlopig ontwikkelingsperspectief (OPP) opge-
steld. In dit OPP staat beschreven welke leerroute de 
leerling gaat volgen, waar de leerling naar uit zal stro-
men na zijn schoolloopbaan bij Visio en welke hande-
lingsadviezen gevolgd gaan worden.
Bij veel nieuwe leerlingen moet door de ouders/verzor-
gers het vervoer naar school nog geregeld worden. Dit 
kunt u regelen via de gemeente waar u woont.

Uitstroom
Als een leerling de leeftijd van 12 jaar bereikt maakt 
hij in principe de overstap van het SO (speciaal onder-
wijs) naar vervolgonderwijs. Dit kan VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) zijn of regulier VO (met AOB). Deze 
overstap wordt in de Commissie Leerling Zorg (CLZ) 
zorgvuldig besproken en vastgesteld door de CvO 
(Commissie van Onderzoek). Overdracht vindt plaats 
door middel van rapportage; ‘warme’ overdracht tus-
sen leraren en soms gewenning in de nieuwe klas.

Een leerling kan maximaal tot zijn twintigste op school 
blijven. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. 
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen start-
kwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig. 
Indien een leerling tot zijn twintigste op school blijft 
motiveert de CVO waarom de leerling langer blijft dan 
zijn 18de verjaardag en wat de leerling nog gaat leren 
in die extra jaren. 
Een leerling kan uitstromen als er een passende ver-
volgsetting (dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeid) 
is gevonden. De school zal de ouders stimuleren om 
tijdig i.v.m. lange wachtlijsten, op zoek te gaan naar 
een passende vervolgsetting en kan daarin, indien 
gewenst, een adviserende rol spelen.  
VSO-MB en VSO-arbeid leerlingen lopen vaak in de 
transitiefase (laatste jaren in het VSO) al één of meer-
dere dagen stage op de plek waar ze naar uitstromen.
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Voor de VSO VMBO en HAVO leerlingen geldt dat zij na 
het behalen van hun diploma meestal doorstromen 
naar vervolgonderwijs.

Een leerling kan ook tussentijds uitstromen naar een 
andere school. Elk jaar wordt door de Commissie van 
Onderzoek (CvO) op advies van de Commissie Leerlin-
gen Zorg (CLZ) vastgesteld of deze school nog de beste 
plek is voor deze leerling. Zodra leerlingen het aan 
kunnen om naar regulier onderwijs met AOB te gaan 
zal de commissie dit aan ouders/verzorgers adviseren. 
De overstap wordt altijd zorgvuldig begeleid. 
Door middel van het onderwijskundig rapport, eind-
onderzoek en/of portfolio wordt informatie verstrekt 
aan de vervolgsetting.

Voortgang na uitstroom
Tot twee jaar na het verlaten van de school houden 
we bij of de leerling nog steeds overeenkomstig het 
uitstroomprofiel uit het OPP vervolgonderwijs, arbeid 
of dagbesteding volgt. Deze bestendigingsgegevens 
geven we jaarlijks door aan de Inspectie voor het On-
derwijs.

Leerlingen binnen het SO stromen op hun twaalfde jaar 
uit naar VSO (bijvoorbeeld Visio Onderwijs Amsterdam), 
regulier voortgezet onderwijs (VO) of VSO-MB.
Leerlingen binnen SO-MB kunnen op hun twaalfde jaar 
intern doorstromen naar VSO-MB.
De uitstroom van VSO-MB is dagbesteding. De uit-
stroom van VSO arbeid is arbeid en in sommige gevallen 
vervolgonderwijs.

Uitstroom uit SO

Bestemming 2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021

SO naar SO   3  

SO naar PO 1  2  2

SO naar VSO-MB 1    

SO naar PRO  1   1 

SO naar VMBO BB/KB 2 2 2 1 1

SO naar VMBO TL 4  1  1

SO naar HAVO 1  1  1

SO naar VWO     

Totaal 10 2 9 2 5

Uitstroom uit SO-MB

Bestemming 2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021

SO-MB naar SO       

SO-MB naar VSO-MB doelgroep 1 1     

SO-MB naar VSO-MB doelgroep 2 1 1    

SO-MB naar VSO-MB doelgroep 3 1    1

SO-MB naar VSO-MB doelgroep 3 of 4 2 4   1 

SO-MB naar VSO doelgroep 4      

Anders    1 1  

Totaal 5 5 1 1 1 
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Uitstroom uit VSO arbeid (PRO) en VSO-MB 

Uitstroom uit VSO VMBO en HAVO

Bestemming  2015-2016  2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019-2020

VSO VMBO BB naar VMBO BB regulier  2    

VSO VMBO BB naar VMBO KB regulier  1    

VSO VMBO T naar VMBO T regulier      

VSO VMBO T naar HAVO regulier    1   

VSO HAVO naar HAVO regulier  1    

VSO HAVO naar VWO    1  

VSO VMBO BB naar MBO 1  1    1

VSO VMBO BB naar MBO 2  1    1

VBO VMBO KB naar MBO 4  1    

VSO VMBO T naar MBO 2     

VSO VMBO T naar MBO 4  2 2 4 2 2

VSO VMBO T naar ander VMBO cluster 4    1 1 

VSO HAVO naar MBO 4    1  

VSO HAVO naar HBO  1 3  3 1

VSO VMBO naar thuiszitter  2   2 1

VSO HAVO naar thuiszitter  2 1   

VSO VMBO en HAVO naar REA/Loo-Erf   1  1 

VSO HAVO cluster 1 – VSO HAVO cluster 1 (Visio Rotterdam) 1    

Totaal  15 8 7 9 6

Bestemming 2015-2016  2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021

VSO-MB naar belevingsgerichte dagbesteding 1 1 1 1  

VSO-MB naar taakgerichte dagbesteding  4 2    

VSO-MB naar arbeidsmatige dagbesteding 2 2   1 

VSO-MB naar VSO-MB      1

VSO PRO naar VMBO BB    1  

VSO PRO naar arbeid   1   

VSO PRO naar vervolgonderwijs 3 2  1  

VSO PRO naar VSO PRO  1    

Totaal 10 8 2 3 1 1
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VSO VMBO en HAVO: analyse van leerroutewijziging 
tijdens hun loopbaan op school
Uitstroom 2015-2016:
VSO VMBO en HAVO: analyse van leerroutewijziging 
tijdens hun loopbaan op school
Uitstroom 2015-2016:
13 van de 15 leerlingen zijn niet van leerroute gewijzigd 
in de periode van instroom tot uitstroom = 86.6%. 
1 van de 15 leerlingen is van leerroute gewijzigd in de 
periode van instroom tot uitstroom= 6,7% (de uit-
stroombestemming van deze leerling is verlaagd). 
1 van de 15 leerlingen is van leerroute gewijzigd =6,7% 
(de uitstroombestemming van deze leerling is ver-
hoogd).
Uitstroom 2016-2017:
Alle leerlingen zijn niet van leerroute gewijzigd in de 
periode van instroom tot uitstroom = 100%. 
1 van de 8 leerlingen is niet van leerroute gewijzigd, 
maar heeft een lagere uitstroombestemming gekregen 
= 12,5%.
Uitstroom 2017-2018:
4 leerlingen van de 7 leerlingen zijn uitgestroomd vol-
gens uitstroomperspectief, behaalden het diploma TL 
en uitstroom MBO 4. 1 leerling is doorgestroomd naar   
ander VMBO TL cluster 4 (maar heeft hetzelfde uit-
stroomperspectief gehouden). 1 leerling is volgens uit-
stroomperspectief doorgestroomd van HAVO naar VWO. 
1 leerling is niet uitgestroomd volgens uitstroomper-
spectief HAVO maar naar MBO 4 (zonder diploma). Dus 
85 procent is uitgestroomd volgens gesteld perspec-
tief, 15 % een niveau lager dan gesteld. 
Uitstroom 2018-2019:
6 van de 9 leerlingen zijn uitgestroomd volgens uit-
stroomperspectief of op hetzelfde niveau doorgegaan: 
2 daarvan zijn vanuit VMBO TL doorgestroomd naar  
MBO, 1 leerling is door gedragsproblemen doorverwe-
zen naar cluster 4 op het zelfde niveau en 3 zijn van 
HAVO naar HBO doorgestroomd. 2 leerlingen zijn thuis-
zitters geworden, waarvan 1 vanwege een medische 
oorzaak (niet in staat om verder onderwijs te volgen of 
richting arbeid te gaan) en 1 vanwege gedragsproble-
men (van school verwijderd en eindexamen gedaan bij 
particulier onderwijs maar geen diploma gehaald; volgt 
nu geen onderwijs meer).  
Uitstroom 2019-2020:
Van de 6 leerlingen zijn vier leerlingen uitgestroomd 
volgens uitstroomperspectief. Eén leerling heeft ervoor 
gekozen om zijn HAVO niet af te maken, maar een 
overstap te maken naar MBO 4. Een leerling heeft twee 
jaar geprobeerd zijn VMBO BB diploma te halen. Hij 
heeft na deze twee jaar besloten om even niets te gaan 
doen en te bedenken hoe nu verder. 
We zien dat we bij de meeste leerlingen de juiste leer-

route met de juiste uitstroombestemming inschatten. 
Mocht de uitstroombestemming toch anders zijn dan 
onze verwachting, dan ligt de oorzaak vaak buiten onze 
sturingsmogelijkheden.

Voortgang na uitstroom van locatie Amsterdam (VSO)
Acht leerlingen van de 45 leerlingen die de school 
verlaten hebben in de afgelopen 5 jaar zijn niet uitge-
stroomd naar de opleiding die voor hen voorzien was in 
hun OPP. 

Voortgang na uitstroom van voorheen locatie Huizen 
(SO), VSO-MB/PRO en (V)SO (E)MB
De meeste leerlingen die de school verlaten hebben in 
de afgelopen 3 jaar zijn uitgestroomd naar de opleiding 
en/of uitstroombestemming die voor hen voorzien was 
in hun OPP. In een enkel geval is het voorgekomen dat 
de uitstroombestemming tussentijds in de schoolloop-
baan is aangepast. Redenen zijn onder andere: sociaal-
emotionele problematiek en het feit dat de motivatie 
van de leerling is toegenomen waardoor hij kansen 
heeft gepakt om zijn leerrendement te verhogen. Het 
aanpassen van de uitstroombestemming gebeurt op 
basis van de leerresultaten van CITO, de rendementen 
van OVM en de waarneming van de leraar. Het aanpas-
sen van de uitstroombestemming wordt vastgesteld in 
de CLZ en bekrachtigd in het CvO. 

Door deze gegevens te analyseren en er van te leren, 
verbeteren we ons onderwijsaanbod en aansluiting bij 
een vervolgsetting.

Conclusie en trends betreffende de uitstroom en 
bestendiging:
 - Doorgaans zijn we goed in staat om bij instroom een 
passend uitstroomperspectief te formuleren. Het GO 
(Gespecialiseerd Onderwijs) doelgroepenmodel (voor-
heen: LECSO )is hierbij ondersteunend. 

 - Door uitstromende SO-leerlingen in het reguliere 
voortgezet onderwijs (intensieve) ambulante onder-
wijskundige begeleiding vanuit Visio te bieden wordt 
bijgedragen aan een bestendige plaatsing in het VO.

 - Door een goede voorbereiding op de vervolgsetting 
middels o.a. een stagetraject, het loopbaanonder-
zoek en een goed netwerk is het voor veel uitstro-
mende VSO-MB en PRO leerlingen mogelijk een goed 
passende en bestendige dagbestedingsplaats of 
(beschutte) arbeidsplaats te realiseren.

 - Het is voor leerlingen die uitstromen naar arbeid 
moeilijk om een betaalde baan te vinden. Met het in-
tensiveren van de stages in de transitiefase en deel-
name aan het TOP-project, verwachten we leerlingen 
beter voor te bereiden op een betaalde baan. Ook de 
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ontwikkeling en implementatie van het diploma PRO 
zal hieraan een goede bijdrage leveren. 

 - Een aantal leerlingen die het uitstroomperspectief 
dagbesteding hebben, komen vanwege de thuissitu-
atie, onvoldoende stimulans of motivatie, thuis te 
zitten. Tijdens de specialisatiefase in het VSO-MB 
wordt met ouders 2 x per jaar tijdens het OPP-ge-
sprek gesproken over het zoeken naar een passende 
uitstroombestemming. School kan, indien ouders dit 
wenselijk vinden, hierin adviseren. Hiermee proberen 
we te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. 

 - Door een goede voorbereiding op een vervolgsetting 
o.a. door een stagetraject vanaf brugklas tot eind-
examenjaar, een beroepsoriëntatietraject middels 
een carrièrecoach, ‘ontdek je talenten’programma en 
sollicitatietraining is het voor veel uitstromende VSO 
leerlingen mogelijk een goed passende vervolgoplei-
ding te kiezen. Een vervolgopleiding waar hun talen-
tenontwikkeling past bij hun motivatie en cognitieve 
kwaliteiten.

 - Er wordt op het MBO en HBO meer inzet gevraagd en 
een steeds groter beroep gedaan op competenties, 
waaraan onze leerlingen moeilijker kunnen voldoen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
• Het werken en samenwerken in grotere groepen
• Groter beroep op zelfsturing en zelfregulering  
 van de te leren of te verwerken stof
• Hoog tempo
• Kennis van vele ICT-toepassingen/vaardigheden  
 (met name voor blinde leerlingen is dit lastig)
• We spelen hier met ons onderwijs steeds beter  
 op in. De leerlijnen Kritische SuccesFactoren   
 zijn hierbij helpend; zij zijn gericht op boven  
 staande punten. 

 - Op aanraden van de inspecteur van het onderwijs die 
locatie Amsterdam in maart 2017 bezocht, zullen we 
voortaan een onderscheid maken in het OPP beha-
len (je HAVO diploma halen zoals voorzien of aan het 
einde van het SO je uitstroomniveau behaald hebben) 
en succesvol zijn in je vervolgsetting. Tevens zullen 
we ons ambitieniveau op 80% bestendiging over 3 in 
plaats van 1 uitstroomjaren bekijken, aangezien we 
te maken hebben met kleine leerlingaantallen.

Acties n.a.v. uitstroom/bestendiging
 - Binnen de Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) worden 
alle leerlingen tijdens haar vergadering ten minste 
eenmaal per jaar uitgebreid besproken; bij de herindi-
catie of gedurende het schooljaar. Hierbij worden de 
leervorderingen, het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
en de mogelijkheden en kansen van de leerling naast 
elkaar gelegd. Deze gegevens worden gewogen en 
er volgt een besluit over wel of geen (her)indicatie. 

Interventies die hieruit voortkomen worden ingezet 
en gecommuniceerd met de leerling, ouders, mentor 
en waar nodig decaan. In deze besprekingen toetsen 
we geregeld of een leerling nog steeds zijn leerroute 
volgt. Daarnaast schrijft het CLZ voor de SO leerling 
een goed onderbouwd advies voor het VSO. Doordat 
in het CLZ de VSO coördinator meekijkt, wordt er   
kritischer gekeken naar het uitstroomniveau van de 
SO leerling en daarmee naar het instroomniveau van 
de VSO leerling. We verwachten dat leerlingen hier-
door beter ingeschaald worden op leerroutes.

 - De decaan, stage-coördinator en mentor richten zich 
door individuele gesprekken met leerlingen op de 
kansen van de leerlingen en zoeken hierbij een ver-
volgopleiding en stageadressen die aansluiten bij de 
behoeften van de leerlingen. We richten ons op het 
vergroten van het netwerk voor stages, waardoor we 
leerlingen beter kunnen ‘confronteren’ met de toe-
komstige verwachtingen die aan hen gesteld worden, 
opdat ze een passende keuze kunnen maken.

 - Het team richt zich naast kwalificatie ook op sociali-
satie en persoonsontwikkeling (Biesta). Steeds meer 
wordt gezien, dat deze drie factoren onontbeerlijk 
met elkaar verbonden zijn om een leerling te laten 
slagen. Concreet betekent dit: aanbod 21e eeuwse 
vaardigheden (tijdloze vaardigheden/survival skills), 
opstartmomenten die het leren leren en de sociale 
competenties centraal stellen, studieles om het 
leren leren, samenwerken en plannen richting te 
geven, LOB-begeleiding, Leefstijl-aanbod op sociaal 
emotionele vorming en het verder implementeren van 
de leerlijnen Kritische SuccesFactoren. 

 - Ouders worden via gesprekken betrokken bij het 
keuzetraject van hun kind. Een goede relatie school–
ouders–kind is belangrijk om de leerling te laten 
slagen. De school coacht soms niet alleen de leerling, 
maar ook de ouders. Het kan daarbij voorkomen, dat 
de school een negatief advies of ander advies geeft 
over de gemaakte keuze van de leerling, omdat de 
school inschat dat de opleiding voor de leerling niet 
haalbaar is.

 - AOB-ers en leraren werken samen om te zorgen dat 
een leerling goed doorstroomt. Voordat een leerling 
tot een definitieve vervolgkeuze komt, stapt de AOB-
er in om samen met de leerling te bekijken waar kan-
sen, mogelijkheden of valkuilen liggen. Dit contact 
is belangrijk; het zorgt ervoor dat een MBO of HBO 
opleiding de leerling niet al bij de voordeur afwijst en 
een reëel beeld heeft van de opleiding en mogelijke 
aanpassingen daarvan voor de leerling. We stimule-
ren dat een AOB-er mee gaat met de leerling naar het 
intakegesprek voor een vervolgopleiding.

 - We informeren ons samen met de AOB-er minimaal 
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een half jaar voordat de leerling uitstroomt over de 
gekozen vervolgsetting (welke competenties zijn   
nodig om deze opleiding succesvol af te ronden en is 
de leerling op deze opleiding toelaatbaar, om teleur-
stellingen te voorkomen). Deze data nemen we ook 
mee in ons structurele curriculum.

 - Nog steeds zijn er leerlingen die niet naar een ver-
volgsetting (dagbesteding, werk of vervolgopleiding) 
gaan, maar er voor kiezen een Wajong-uitkering aan 
te vragen. We zullen het aanvragen van een Wajong-
uitkering niet stimuleren en in de gesprekken over 
leerlingen vanaf 15 jaar ouders intensief begeleiden in 
een aanmelding voor een vervolgsetting. De stage-
coördinator en groepsleraar spelen hierbij een actieve 
en grote rol.

Onderwijskundige ontwikkelingen   
We zijn nu ondertussen twee jaar gesetteld op de 
Burgemeester Eliasstraat. Twee jaar geleden kwa-
men er drie verschillende teams (Visioschool Huizen, 
Visioschool Slotermeerlaan en AOB) bij elkaar in één 
gebouw. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om één 
team te vormen, waarin elk deelteam wel zijn eigen 
doelgroep bedient en bepaalde eigen expertise, ken-
merken en eigenheid heeft. Corona heeft in dit proces 
niet geholpen. Vooral de AOB-ers hebben veel thuis 
gewerkt en zijn minder aanwezig geweest op locatie. 
Er lijkt wel weer een bepaalde rust in de school te zijn 
gekomen. De collega’s die niet meegegaan zijn naar de 
nieuwe locatie Amsterdam zijn vervangen en de nieuwe 
collega’s zijn ingewerkt. 

Voor het komend schooljaar zijn de volgende onderwer-
pen geformuleerd in het jaarplan 
t.a.v het primaire proces
 - Samenwerking tussen de verschillende afdelingen 
verder vormgeven door o.a. gezamenlijke studiedagen 
en verbinding van de Commissies LeerlingenZorg van 
verschillende afdelingen. Expertise van de verschil-
lende afdelingen/collega’s inzetten in andere afde-
lingen. Een aantal collega’s werkt zowel op de school 
als in de AOB. 

 - In dit kader vindt er ook een gezamenlijke scholing 
AOB en school komend schooljaar over interculturele 
verschillen plaats. Ook een aantal corporate cur-
riculum scholingen vinden op de locatie Amsterdam 
plaats voor collega’s van de school en de AOB.

 - Inzet van maatjes: 
•  AOB-ers koppelen aan docenten en leraren. Bij 

elkaar observeren en elkaar feedback geven en van 
elkaar leren.

• AOB-ers hebben een vast AOB maatje en gaan in  
 ieder geval één keer per jaar bij elkaar kijken en  

  geven feedback aan elkaar op een eigen gekozen 
onderdeel. 

 - Integrale samenwerking met andere domeinen van 
Visio rondom een kind, met een spilfunctie voor 
onderwijs (Kind & Jeugd). Hierin is in het afgelopen 
schooljaar al een goed begin gemaakt met R&A en 
W&D. Komend schooljaar gaan we starten met be-
handelingen na schooltijd. 

 - Komend schooljaar gaat de werkgroep slim en ef-
ficiënt leren (samen)werken met Microsoft365 de 
nieuwe manier van werken met dit digitale systeem 
implementeren.   

 - Het ICT-beleid (o.a. vervanging en verbetering van 
middelen, afstandsleren) zal worden uitgediept. 
Hierin wordt samengewerkt tussen de school en de 
AOB.

 - Implementatie van 3D naar 2D en andere nieuwe 
expertise zal worden geïmplementeerd binnen school 
en AOB.

 - Er zal (vervolg-)scholing plaatsvinden mbt kijk- en 
tastlessen en het gebruik van Inzicht voor school en 
AOB.

 - Praktijkonderwijs wordt nauwer verbonden aan het 
VSO diplomagericht. Afgelopen schooljaar hebben 
een aantal PRO leerlingen een aantal vakken gevolgd 
bij VSO diplomagericht zoals Podiumplus, Nederlands, 
maatschappijwetenschappen en een aantal praktijk-
vakken. Dit gaan we continueren en uitbouwen. 

 - Het diploma voor PRO en VSO-MB leerlingen wordt 
samen met de andere VSO Visioscholen in gebruik ge-
nomen. Hiervoor wordt ook een portfolio ontwikkeld. 

 - Verdere implementatie van de leerlijnen Kritische 
SuccesFactoren (KSF) vindt plaats. We gaan leren 
werken met “Dit ben ik” en andere KSF VO doelen 
worden omgezet in ik-doelen.

 - Voor VSO: het profiel Diensten en Producten wordt 
doorontwikkeld. Afgelopen jaar is met de methode 
Dubbelklik gestart. Ook het vak techniek wordt ver-
der doorontwikkeld. 

 - Voor (V)SO AB blijft begrijpend lezen en woorden-
schat een speerpunt

 - We kiezen en implementeren een nieuwe methode 
rekenen.

 - We oriënteren ons op een nieuwe methode technisch 
lezen en taal, samen met de andere Visioscholen 

 - We leren werken met de leerlijnen van Eduvips 
 - Voor (V)SO AB en Zeester blijft de Parro app in ge-
bruik en wordt uitgebreid met communicatie via het 
ouderportaal van ParnasSys.

t.a.v de kwaliteitszorg 
 - We gaan door met het verdere invoeren van de  
digitale administratie- en leerlingvolgsystemen  
ParnasSys (voor school en AOB), Edumaps (SO en MB) 
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en Somtoday (VSO).
 - We voeren kwaliteitsaudits uit. Afgelopen school-
jaar is de geplande audit niet doorgegaan vanwege 
Corona. Nu is deze gepland in oktober 2021.

t.a.v. het personeel 
 - We breiden de formatie uit zodat de werkdruk ver-
minderd wordt en er meer ruimte komt voor expertise 
ontwikkeling en overige taken. 

 - We zetten in op het verder verbinden van de verschil-
lende teams door bijv. het delen van de expertise en 
deze in te zeten in verschillende teams. 

 - We bieden verschillende cursussen uit het corporate 
curriculum aan op locatie, zoals conceptvorming, 
tweesporenbeleid, braille verdieping, braille en ICT-
vaardigheden voor AOB en school.

 - De AOB gaat de cursus ‘oplossingsgericht gesprekken 
voeren’ volgen (2 dagen). De nieuwe AOB-ers volgen 
daarvóór de basiscursus gespreksvaardigheden. 

 - De scholing CVI in beeld is in afgelopen schooljaar 
niet afgerond door Corona. Komend schooljaar zal dit 
traject worden vervolgd. 

t.a.v. bestuur en organisatie 
 - We diepen het perspectief van Visio Onderwijs verder 
uit.

 - De rol van onderwijs binnen de expertiseorganisatie 
Visio wordt verder geëxpliciteerd. 

 - In het kader van Passend onderwijs werken we  
samen met stakeholders zoals de PO Raad, LECSO, 
VO Raad, Venster voor Verantwoording etc..

Medezeggenschap 
Meten van leerlingentevredenheid en veiligheids-
beleving
Met ingang van 2018 wordt jaarlijks een combinatie van 
een tevredenheidsonderzoek, sociale veiligheidsmeting 
en signaleringsonderzoek in het kader van seksuali-
teit onder de SO en de VSO leerlingen uitgezet om het 
welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen te 
meten. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken we 
in verbeterpunten in het jaarplan van de school.

Ouderparticipatie/ ouderbetrokkenheid
Visio Onderwijs hecht zeer aan een actieve betrokken-
heid van de ouders bij het onderwijsleerproces van hun 
kinderen op alle afdelingen. De ouders kennen hun kind 
tenslotte het best en het onderwijs sluit beter aan bij 
het kind wanneer er regelmatig overleg en contact is 
tussen ouders en leraren. Visio verwacht dat ouders 
ook zelf contact opnemen als er vragen of problemen 
zijn met (het onderwijs aan) hun kind. Visio probeert zo 
goed mogelijk ouders te informeren over en te betrek-
ken bij alles rond de school en hun kind. 

Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door:
Educatief partnerschap
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling 
tussen ouders en school. School was verantwoordelijk 
voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu 
vindt er een verschuiving plaats naar educatief part-
nerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en 
school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de 
ouders verschillende eindverantwoordelijkheden heb-
ben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk 
voor de opvoeding van hun kinderen en de school voor 
het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief 
partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders 
en leraren. De gedachte achter educatief partnerschap 
is dat de school en de ouders een gemeenschappelijke 
inspanningsverplichting hebben. Zij streven beide het-
zelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind. 
Samen staan we sterk!
Onderwijsondersteuning van ouders 
De ouders worden door het schooljaar heen uitgeno-
digd voor diverse activiteiten, zoals de introductie-
avond, ouderinformatiebijeenkomsten, de ouderoch-
tend met inhoudelijke workshops en de Kerstviering. 
Ook worden thema- of ouderavonden georganiseerd 
waarbij ouders elkaar, deskundigen en leraren kunnen 
ontmoeten. Bij feesten en vieringen worden ouders 
uitgenodigd om te helpen. 
Ouders zijn, na telefonische afspraak, altijd welkom 
voor een bezoek aan de klas om te kunnen beleven hoe 
het onderwijs aan hun kind wordt aangeboden. Ouders 
worden ook betrokken bij het organiseren en uitvoeren 
van educatieve excursies.
Betrokkenheid van ouders (en leerlingen) bij keuze- en 
schakelmomenten
Wanneer onderzoeken hebben plaatsgevonden worden 
ouders altijd uitgenodigd om de rapportages te bespre-
ken (bijv. loopbaanonderzoek of een onderzoek door 
de gedragswetenschapper). Jaarlijks vindt gezamen-
lijk de OPP-bespreking (evaluatie van vorderingen en 
vaststellen onderwijsprogramma komend schooljaar) 
plaats. Bij de overgang naar het VSO-MB of uitstroom 
naar regulier onderwijs of dagbesteding vindt een eind-
gesprek plaats.
Betrokkenheid van ouders bij medezeggenschap (G)
(MR); zie ook deel 2 van deze gids.
Een afvaardiging van elke school heeft zitting in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van 
Koninklijke Visio Onderwijs. De GMR en lokale MR-raden 
geven advies of instemming met voorgenomen beslui-
ten over allerlei beleidszaken van Visio Onderwijs. 
De vertegenwoordiging in de MR van de locatie 
Amsterdam in het schooljaar 2021-2022 bestaat uit de 
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volgende leden:
 -  Namens de ouders: Diana Verhagen en Pjotr Neering. 
Nieuwe ouders zijn welkom.

 - Namens het personeel: Anita Steenvoorden, Dieneke 
van de Bie en Anneloes Dusseljee. 

Oudertevredenheid
Net als bij de leerlingen wordt jaarlijks ook onder ou-
ders een combinatie van een tevredenheidsonderzoek, 
sociale veiligheidsmeting en signaleringsonderzoek in 
het kader van seksualiteit uitgezet. De uitkomsten van 
dit onderzoek verwerken we in verbeterpunten in het 
jaarplan van de school. 
Binnen de AOB wordt de tevredenheid van ouders (en 
leerlingen en scholen) gemeten met de het ABAB (Aan-
toonbare Betere Ambulante Begeleiding). De begelei-
ding wordt daarin zeer hoog gewaardeerd door ouders. 
Zie resultaten op www.eduvip.nl  
Heldere communicatie en informatieoverdracht
Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief van de 
school. Ouders en leraren/begeleiders communiceren 
via de Parro app. Leraren en ouders spreken tijdens de 
introductie ouderavond in september met elkaar af hoe 
zij gedurende het schooljaar met elkaar communiceren. 
Naar aanleiding van de rapportuitreiking en toezen-
ding van (de evaluatie van de) OPP’s -tweemaal per 
jaar- worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 
gesprek om met de mentor/leraar de vorderingen van 
hun kind te bespreken. Ouders kunnen ook altijd zelf 
een gesprek aanvragen.
Samenwerking met ouders
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij  
ons onderwijs. Onderzoek wijst uit dat leerlingen meer  
gemotiveerd zijn, dat ze beter in hun vel zitten en dat  
leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrok-
ken zijn. Alle reden dus om de samenwerking met ouders 
zo goed mogelijk vorm te geven. Maar hoe ziet zo’n 
samenwerking er dan uit? Dat onderzoeken we graag 
samen met u, zodat we ouderbetrokkenheid vanaf het 
schooljaar 2021-2022 nog beter kunnen vormgeven.

Ons team
Het team van de school in Amsterdam bestaat uit 
diverse functies, te weten:
Directeur domein onderwijs: Marcel Janssen.
Het management van Koninklijke Visio Onderwijs be-
staat landelijk uit een boven schoolse directeur, een 
bovenschoolse adjunct directeur en zes schoolleiders 
van de scholen en de AOB.
Schoolleider: Lia van Emmerik.
De schoolleider van de school en AOB Midden is inte-
graal verantwoordelijk voor de inhoud van het onder-
wijs en de begeleiding/zorg; voor het personeel en voor 
de verdeling en het beheer van middelen.

Coördinator: Roos Pieters (V)SO AB en (E)MB, Rolf van 
de Bunt (VSO) en Marieke Hartman (AOB)
Op de school en in de AOB wordt de schoolleider onder-
steund door coördinatoren. Deze coördinatoren geven 
uitvoering aan onderwijsinhoudelijke en organisatori-
sche processen. Ze coördineren de dagelijkse gang van 
zaken, zien toe op de implementatie van onderwijs-
vernieuwingen, ze coachen de leraren en AOB-ers en 
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van leerstof 
en leermiddelen.
Gedragswetenschapper /pedagoog
De pedagoog ondersteunt en begeleidt de medewer-
kers bij bijzondere situaties betreffende of rondom 
leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn het omgaan met 
leerlingen met autisme spectrum stoornissen (ASS), 
het aanleren van bepaalde vaardigheden of kennis aan 
onderwijsmedewerkers én het omgaan met probleem-
gedrag. De gedragswetenschapper doet ontwikkelings- 
en capaciteitenonderzoeken bij de leerlingen en werkt 
nauw samen met de gedragswetenschappers van R&A. 
Verder is de pedagoog betrokken bij de plaatsing van 
nieuwe leerlingen en de uitstroom van schoolverlaters. 
De pedagoog is ook lid van de Commissie Leerlingen-
Zorg. 
Leraar
De leraren zijn de regisseurs van en eerstverantwoor-
delijken voor het onderwijsaanbod en tevens het eerste 
aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Zij vervullen 
de rol van procescoördinator (zie ‘samenwerking Kind 

Leerling speelt met bellenblaas.

https://www.eduvip.nl/
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& Jeugd’). De leraren zijn (mede) verantwoordelijk voor 
het onderwijsleerproces van de leerlingen in hun eigen 
of neven-klas. Zij sturen de leraarondersteuners, de 
onderwijsassistenten en eventuele zorgassistenten 
aan in de dagelijkse uitvoering van het werk.
Leraarondersteuner 
De leraarondersteuners werken in de klas en voeren 
een deel van het onderwijsproces zelfstandig uit onder 
verantwoordelijkheid van de leraar. Niet iedere klas 
heeft een leraarondersteuner.
Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent werkt naast de leraar of de 
leraarondersteuner in de klas. De onderwijsassistent 
ondersteunt het onderwijsproces. Niet iedere klas 
heeft een onderwijsassistent.
Zorgassistent 
De zorgassistenten zijn er voor de verzorging van leer-
lingen. De zorgassistenten bieden begeleiding, zorg en 
ondersteuning aan leerlingen op het gebied van onder 
andere eten, drinken, toiletgang en voeren voorbe-
houden en risicovolle handelingen uit zoals bijv. het 
verzorgen van PEG-sondes.
Vakleraar en praktijkinstructeur
Er zijn naast de vakdocenten in het VSO ook vakleraren 
voor de vakken lichamelijke opvoeding (gymnastiek) 
en muziek. Afhankelijk van de leervragen nemen de 
leerlingen in (sub)groepen deel aan de vaklessen. Er 
zijn praktijkinstructeurs voor Oriëntatie & Mobiliteit en 
handvaardigheid. 
Therapeut 
Binnen het onderwijs bestaat de mogelijkheid tot 
behandeling en ondersteuning door een fysiothera-
peut, een ergotherapeut en een logopedist, mits deze 
behandeling voorwaardelijk is voor het goed kunnen 
volgen van onderwijs. De inzet van therapeuten onder 
lestijd moet zijn goedgekeurd door de Commissie van 
Onderzoek en wordt geëvalueerd door de Commissie 
LeerlingenZorg.
Secretariaat en administratie 
De secretaresse en administratief assistente verzorgen 
alle secretariële en administratieve werkzaamheden in 
het kader van de leerling administratie, de personeels-
administratie, de financiële administratie, het beant-
woorden van de telefoon en andere beheerstaken voor 
de schoolleider. 
Pedagogisch conciërge 
De conciërge verricht allerlei taken binnen de school, 
zoals het uitvoeren van allerlei eenvoudige reparaties 
en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. 
Het (dagelijks) schoonmaken van de school vindt plaats 
door een extern bedrijf.

Stagiair       
Elk schooljaar bieden wij de gelegenheid aan studenten 
om stage te lopen. Het betreft vooral studenten vanuit 
de opleidingen MBO onderwijsassistent (OA), MBO so-
ciaalpedagogisch werker (SPW), ALO (bewegingsonder-
wijs), de PABO (Pedagogische Academie Basis Onder-
wijs), HBO sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) en 
orthopedagogiek (wetenschappelijk onderwijs).

Praktische zaken van A tot Z
Activiteiten en vrijwillige ouderbijdrage
We besteden aandacht aan feesten en feestdagen als 
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en Suikerfeest. Ook 
hebben we soms een projectweek. Dit bekostigen we 
vanuit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is voor het 
schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 25 per kind. 
Mede uit deze bijdragen worden de kleinere noodza-
kelijke uitgaven bekostigd die de leerlingen ten goede 
komen, zoals bijvoorbeeld traktaties op sportdagen 
en kerst- en paasmaaltijden. Voor alle duidelijkheid: 
we sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Vanuit 
de groep/klas van uw kind hoort u hoe deze bedragen 
geïnd worden.

Bijdrage schoolreis, kamp, werkweek en buitenlandse 
reis
Voor de leerlingen organiseren we een meerdaags 
schoolkamp of een dag- schoolreisje; dit is afhankelijk 
van de leeftijd en mogelijkheden van de leerlingen. Het 
is een waardevolle activiteit voor de leerlingen. Met 
instemming van de medezeggenschapsraad vragen wij 
een eigen bijdrage aan de ouders van wie de kinderen 
meegaan op een een- of meerdaagse schoolreis. Leer-
lingen van het SO en (V)SO-MB betalen € 50 voor het 
kamp. Voor het schoolreisje in het SO wordt € 20 eigen 
bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage voor de binnen-
landse werkweek van het VSO is € 150 euro. 
De eigen bijdrage voor de buitenlandreis, één keer aan 
het einde van de schoolloopbaan van de VSO leerlingen, 
bedraagt € 300. De bijdrage kan middels een spaarsy-
steem plaatsvinden. Leerlingen die op kamp of werk-
week gaan, gaan niet op schoolreis. Vanuit de groep 
van uw kind hoort u hoe deze bedragen geïnd worden.
Als er omstandigheden zijn waardoor u deze kosten 
niet kunt betalen verzoeken wij u om contact op te 
nemen met de schoolleider van de school. Samen met u 
zoeken wij naar een oplossing.

Curatele, bewind en mentorschap
Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen belangen 
te behartigen. Dit kan zowel op financieel gebied als op 
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het persoonlijke vlak het geval zijn. Ondercuratelestel-
ling, onder bewindstelling en mentorschap zijn vooral 
bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik 
van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn 
alleen mogelijk bij meerderjarigen. De maatregelen 
kunnen wel al worden aangevraagd voordat iemand 
meerderjarig is en gaan dan in op het moment dat die 
persoon meerderjarig wordt. 
De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die 
zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet 
kunnen behartigen.
Onder bewindstelling is van toepassing op goederen 
van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke 
toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun 
financiële belangen te behartigen.
Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoon-
lijke belangen niet kunnen behartigen. De mentor helpt 
met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven.
Meer informatie vindt u via: www.rechtspraak.nl 
 
Decanaat en stage
De schooldecaan Sara Goedewaagen adviseert en 
ondersteunt de leerlingen in hun beroepskeuze en 
vervolgopleidingen. Zij verzorgt ook de LOB lessen en 
coördineert de stage voor de leerlingen van het VSO 
diplomagericht. Daarnaast is er een stage coördinator 
Inge de Haas en stagebegeleider Imar voor het VSO AB 
( PRO en MB). Zij coördineren de verschillende soorten 
stages zoals de interne stages, de externe groepssta-
ges en de externe individuele stages. De stagebegelei-
der begeleidt de leerlingen bij de interne stages en de 
externe groepsstages. 

Financiële regelingen
Financiering 18+ 
Onze school biedt onderwijs tot 18 jaar met een gemo-
tiveerde verlenging tot 20 jaar. Jongeren kunnen vanaf 
hun achttiende jaar een Wajong uitkering aan vragen, 
tenzij ze nog een opleiding volgen of naar school gaan. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: https://www.
uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/wajong-
uitkering/index.aspx 
Schoolgaande jongeren en studenten vanaf 18 jaar 
kunnen een beroep doen op de wet werk en bijstand 
(WWB): (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bij-
stand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-
bijstand.html). Ouders kunnen deze bijstandsuitkering 
aanvragen bij hun gemeente. De leerling heeft recht 
op bijstand vanaf de dag dat bij de gemeente bijstand 
wordt aangevraagd. Het is de eigen verantwoordelijk-
heid van ouders dat dit op tijd gebeurt. Na de aanvraag 
bij de gemeente volgt er een individuele beoordeling 
of de leerling recht heeft op een bijstandsuitkering. 

Waarschijnlijk zullen de leerlingen van onze scholen 
vrijstelling krijgen voor het zoeken naar werk. Op grond 
van het “op weg helpen naar een zo zelfstandig mo-
gelijk leven” kunnen de twee jaar onderwijs die nog 
resten vermoedelijk goed gekeurd worden. Dit blijft 
echter wel afhankelijk van de individuele beoordelaar 
van de gemeente.
Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met 
intensieve zorg. 
Wanneer u thuis een kind met een beperking verzorgt 
in de leeftijd van drie tot achttien jaar, kan het zijn dat 
u in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag. Wij 
verwijzen u hiervoor naar de website van de Sociale 
Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/nl/kinderbij-
slag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-
thuiswonend-kind-intensieve-zorg
Studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren
Jongeren vanaf achttien jaar die voltijds op het VSO 
zitten, kunnen in aanmerking komen voor studiefinan-
ciering of een tegemoetkoming scholieren. 
Meer informatie over deze regelingen en hoe u aan-
spraak kunt maken op deze regelingen kunt u vinden 
op: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-aan-
vragen/VMBO-havo-of-vwo.jsp
Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
Bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom kan aan-
spraak gedaan worden op de WLZ; een eenmaal afge-
geven indicatie is levenslang geldig. De indicatie kan 
aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Om te beoordelen of iemand in aanmerking 
komt voor zorg, neemt het CIZ samen met u uw ge-
zondheid of de gezondheid van uw kind en uw woon- en 
leefsituatie onder de loep. U kunt aangeven bij het CIZ 
of u zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget 
(PGB) wilt ontvangen. De voorwaarden om PGB te kun-
nen aanvragen zijn erg aangescherpt. Verdere informa-
tie kunt u vinden via de website van het CIZ: www.ciz.
nl of www.hoeverandertmijnzorg.nl  
Onderzoeken en behandelingen door Visio
Voor onderzoeken en behandelingen door Visio R&A 
moet een beroep gedaan worden op de zorgverzekering. 
Bij hulpvragen zal de medewerker van het Cliëntser-
vicebureau van Visio dit met u bespreken; deze mede-
werker kan u helpen indicaties aan te vragen. 
Gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc. 
Voor het regelen van zorg, hulp of financiële steun voor 
gehandicapten, chronisch zieken en ouderen kunt u de 
gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc. 
bezoeken: www.regelhulp.nl  

Foto’s, video
In het kader van festiviteiten worden regelmatig foto’s 
genomen van de leerlingen. Tevens worden er video-op-

https://www.rechtspraak.nl/
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https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/wajong-uitkering/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/aanvragen.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/aanvragen.jsp
https://www.ciz.nl/
https://www.ciz.nl/
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
https://www.regelhulp.nl/regelhulp
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names gemaakt voor verschillende doeleinden. Dat kan 
zijn om het gedrag of de vaardigheden van de leerling in 
beeld te brengen. Het kan ook zijn om het pedagogisch 
handelen van de medewerkers in beeld te brengen. De 
foto’s en videobeelden zijn in principe bedoeld voor in-
tern gebruik. Extern kunnen de foto’s en videobeelden 
gebruikt worden voor voorlichting in de schoolgids, op 
de website en in andersoortige informatiemiddelen. Er 
wordt vooraf middels een verklaring aan de ouders ge-
vraagd om toestemming voor het maken en het gebruik 
van beeldmateriaal te verlenen. Dit alles wordt vastge-
legd binnen het systeem Parnassys. Aan ouders wordt 
dringend gevraagd geen foto’s te maken waarop andere 
leerlingen of medewerkers van de school op staan. De 
ouders van de andere leerling(en) en onze medewerkers 
stellen dit mogelijk niet op prijs. Het is niet toegestaan 
om foto’s waarop andere leerlingen staan te delen op 
sociale media. De Visioschool gebruikt alleen foto’s van 
leerlingen voor sociale media, nieuwsbrief ná toestem-
ming van ouders of leerlingen. 

Gymkleding
Voor de gymlessen verwachten wij dat uw zoon/doch-
ter sportkleding en gymschoenen met zolen die geen 
strepen achterlaten meeneemt.

IVIO examens
Leerlingen in VSO doelgroep 3 (MB) en 4 (PRO) kunnen 
jaarlijks IVIO examen doen. Hiermee behalen ze deel-
certificaten. De leerlingen doen examen in Nederlands, 
rekenen en wiskunde en in sommige gevallen ook 
Engels.

Judo 
Tijdens de gymles wordt ook judo aangeboden. Wat wij 
met judo willen bereiken zijn de volgende doelen:
 - Respect hebben voor elkaar
 - Je grenzen kunnen aangeven, maar ook kunnen ver-
leggen

 - Weerstand kunnen bieden
 - Omgaan met winst en verlies
 - Rekening kunnen houden met alle tegenstand die er 
aanwezig is

 - Je houden aan de regels die specifiek gelden voor 
judo.

Deze bovenstaande doelen worden in heel veel spelen 
en sporten toegepast. Maar bij judo zijn deze doelen 
nog nadrukkelijker aanwezig. Judo is voor onze doel-
groep heel erg geschikt omdat er meer fysieke con-
tactmomenten tussen leerlingen nodig zijn. Daardoor 
is deze sport ook voor de blinde leerlingen uitermate 
geschikt. 

Leerplicht en schoolverzuim
Het verzuimprotocol is op te vragen bij de administratie 
van de school. Wat het schoolverzuim betreft moeten 
wij ons houden aan de Leerplichtwet. Dit betekent dat 
we ongeoorloofd verzuim moeten doorgeven aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling 
woont. 
 - Als uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan 
komen rekenen wij erop dat u de taxi en de school 
voor 8:40 uur belt. Wilt u ervoor zorgen dat de school 
beschikt over een telefoonnummer waarop u over-
dag te bereiken bent in geval uw kind ziek wordt op 
school? Misschien ten overvloede wijzen wij u erop 
dat een ziek kind niet op school thuishoort.

 - In bijzondere gevallen kan de onderwijstijd vermin-
derd worden. De reden en de consequenties hiervan 
moeten duidelijk worden vastgelegd in het ontwik-
kelingsperspectief. In een dergelijk geval hebben wij 
een medische verklaring van u nodig.

 - Extra vakantie. In zeer uitzonderlijke gevallen mag de 
school buiten de officiële schoolvakanties maximaal 
éénmaal tien schooldagen per jaar vrij geven wegens 
de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders, maar dit mag niet plaatsvinden in de eerste 
twee weken van het schooljaar of bij schoolverlaters 
in de laatste week van hun schoolgang. Een verzoek 
tot verlof moet minimaal 8 weken van tevoren schrif-
telijk aan de schoolleider worden voorgelegd.

 - Lang verlof. Een verzoek om extra verlof in geval 
van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien 
dagen per jaar dient minimaal 8 weken van te voren 
ingediend te worden bij de schoolleider en de leer-
plichtambtenaar van de gemeente waarin leerling 
woont. Is het verlof noodzakelijk op grond van een 
sociale of medische indicatie dan dienen de ouders 
een verklaring van een arts of maatschappelijk 
werker te overleggen waaruit blijkt dat het verlof 
noodzakelijk is. 

 - Kort verlof. Vrij vragen voor één of meerdere dag-Leerling oefent met judo
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delen of dagen kan alleen in speciale gevallen zoals: 
verhuizing, artsenbezoek, huwelijk van een familielid, 
ernstige ziekte of overlijden van een familielid, jubi-
leum van een familielid. Er moet dan wel een schrif-
telijk bewijs worden overlegd.

 - Het indienen van een aanvraag voor extra verlof van 
de leerling dient schriftelijk plaats te vinden bij de 
schoolleider via een standaardformulier. Dit formulier 
is op te vragen bij de administratie. 

Kluisjes
De leerlingen van het VSO (diplomagericht), PRO en 
VSO-MB krijgen op school een kluisje in bruikleen om 
waardevolle spullen in te kunnen bewaren. De leerling 
en ouders/verzorgers tekenen een kluiscontract en als 
de kluissleutel bij het definitief verlaten van de school 
weer wordt ingeleverd, is er geen betaling verschul-
digd. Leerlingen van de bovenbouw van het SO mogen 
optioneel een kluis nemen.

Leerlingenraad
Binnen de school bestaat een leerlingenraad voor het 
SO en het VSO. Ieder schooljaar vinden er desgewenst 
verkiezingen plaats, zodat andere leerlingen plaats 
kunnen nemen in de raad. De leerlingenraad vergadert 
op regelmatige basis. Op afroep neemt ook de school-
leider of de coördinator deel aan deze vergadering. Het 
verslag van de vergadering en nieuwe bespreekpunten 
worden in de klas met alle leerlingen besproken.

Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale project-
week waarin de focus ligt op de relationele en seksuele 
vorming. De Week van de Lentekriebels is meestal in 

maart en heeft als doel om leerlingen te ondersteu-
nen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel 
verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een 
respectvolle samenleving en een veilig en prettig leef-
klimaat.

Lesboeken en etui
De leerlingen hoeven zelf geen lesboeken aan te schaf-
fen. De school geeft boeken in bruikleen of bestelt 
waar nodig via Dedicon (www.dedicon.nl) digitale 
boeken in PDF, Word of Daisy. VSO-leerlingen (VMBO 
en HAVO met uitzondering van de blinde leerlingen) 
worden gevraagd zelf zorg te dragen voor een vol etui, 
bestaande uit: 
 - 2 pennen (blauw of zwart)
 - 1 rode pen
 - 5 viltstiften
 - 12 kleurpotloden
 - 2 hb-potloden
 - 1 geodriehoek
 - 1 gum
 - 1 schaar
 - 1 passer (eenvoudig met verstelschroef)
 - 1 puntenslijper
 - 1 plakstift
 - 1 liniaal

Daarnaast hebben de slechtziende leerlingen, die niet 
op een computer gaan werken, een rekenmachine, 
geschikt voor de vakken wiskunde en rekenen nodig. De 
docent wiskunde zal aan het begin van het schooljaar 
vertellen welke rekenmachines geschikt zijn. Koop er 
dus nog geen!

Lesuitval
De lesuitval bij Visio onderwijs is minimaal. 
Vergaderingen en besprekingen zijn zoveel mogelijk na 
schooltijd. Studie-en margedagen voor medewerkers 
worden direct aan het begin van het schooljaar vast-
gesteld en bekend gemaakt. Bij ziekte van een leraar 
wordt deze direct vervangen of zoeken we binnen het 
team een andere oplossing.

Lijst met nuttige adressen
Jeugdarts 
Anneke Ligtenstein-Teuns, Arts Maatschappij & 
Gezondheid, 
aligtenstein@ggd.amsterdam.nl 
Tel: 020 555 5961
Marrit Nijman, jeugdarts/arts 
MG mnijman@ggd.amsterdam.nl   
Tel: 020 555 5787
JGZ/Amsterdam, August Allebeplein 11, 
1061 AA Amsterdam

Leerlingen werken met water en zand

https://www.dedicon.nl/
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Landelijke klachtenfunctionaris en vertrouwens-
persoon Visio:
Martine Vos en Natasha Harmusial. De klachtenfuncti-
onaris en het ambtelijk secretariaat zijn bereikbaar op 
telefoonnummer 088 5858552 en e-mailadres klacht@
visio.org 
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele inti-
midatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u 
contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van 
de Onderwijsinspectie T 0900 111 31 11
Coördinator sociale veiligheid: 
Onze school heeft aandachtsfunctionarissen voor 
sociale veiligheid (veiligheidsbeleving, seksualiteit en 
anti-pestcoördinator). Dit is nu Anita Steenvoorden 
(orthopedagoog). Maatschappelijk werkster Heleen 
Deijmann is de afgelopen jaren ook coördinator ge-
weest maar gaat met ingang van 1 augustus 2022 met 
pensioen. Er wordt nu een vervanger voor haar gezocht. 
MEE Amstel en Zaan: 
tel. 0900-999 88 88/020 512 72 72. 
E-mail: informatie@meeaz.nl 

Lunchpakket, fruit en tussendoortjes
We verwachten dat uw zoon/dochter dagelijks eten en 
drinken voor in de pauzes meeneemt.

Overblijven
Tijdens de middagpauze zorgt de school voor opvang en 
toezicht. VMBO en HAVO en VSO AB leerlingen mogen 
na een screening Oriëntatie & Mobiliteit en met toe-
stemming van ouders in de pauze van het schoolplein af.

Overgangsregels
Visio Onderwijs Amsterdam heeft regels beschreven die 
gelden voor het overgaan en blijven zitten van leerlin-
gen in het VSO VMBO en HAVO. U kunt deze opvragen 
via de administratie van de school of via de coördinator.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Wie overweegt een PGB aan te vragen kan voor infor-
matie bellen met Per Saldo: 0900 742 48 57. U kunt ook 
bellen met de informatielijn van de Federatie van Ou-
derverenigingen Verstandelijk Gehandicapten (FvO), de 
PGB Helpdesk Naar Keuze: 030 236 37 89 of de website 
bezoeken: www.pgb.nu . Ook MEE beantwoordt vragen 
over het PGB.

Schoolbenodigdheden
Op onze school worden alle benodigde materialen door 
de school verstrekt (zie ook het kopje lesboeken en etui).

Schoolregels
De afdelingen hebben school-, klassen- en pleinregels 
opgesteld. Het gaat om afspraken over onder andere 
de omgang met elkaar in de school, in de klas en op het 
plein, over praktische afspraken over de veiligheid van 
leerlingen en praktische afspraken rondom het gebruik 
van lokalen, ruimtes en materialen. Deze regels worden 
in het begin van het schooljaar tijdens de gouden weken 
altijd besproken en vastgelegd in elke groep en of klas. 

School- en lestijden
De school voldoet aan de wetgeving m.b.t. verplichte 
onderwijstijd. In schooljaar 2021-2022 zal er voor zowel 
het SO als het VSO minimaal 1000 uur onderwijs gebo-
den worden.

Schooltijden 

Maandag:  08.45 uur – 15.15 uur
Dinsdag:  08.45 uur – 15.15 uur
Woensdag:  08.45 uur – 12.30 uur
Donderdag:  08.45 uur – 15.15 uur
Vrijdag:   08.45 uur – 15.15 uur

Telefonisch contact
Wij verzoeken u om alleen buiten de lestijden contact 
op te nemen met de leraren en uw kind. Alleen in drin-
gende gevallen kunnen wij u onder lestijd met leraren 
doorverbinden.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is besteden wij daar graag 
aandacht aan. In principe wordt de verjaardag gevierd 
binnen de eigen groep. Wij adviseren u vooraf over een 
traktatie contact op te nemen met de leraar omdat 
sommige van onze kinderen gehouden zijn aan een 
dieet. Voorts geven wij de voorkeur aan een gezonde 
traktatie in plaats van aan snoep. 

Jongens “meten” een boom.

https://www.pgb.nu/
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Een lichte gang op school.

Vakantie- en andere vrije dagen
 
Zomervakantie 2021 10-07-2021  t/m  22-08-2021

Herfstvakantie  16-10-2021  t/m  24-10-2021

Kerstvakantie  25-12-2021  t/m  09-01-2022

Voorjaarsvakantie  19-02-2022  t/m  28-02-2022

Pasen (Goede Vrijdag,  15-04-2022  t/m  18-04-2022

1e en 2e Paasdag)

Meivakantie +  23-04-2022  t/m  08-05-2022
Koningsdag 

Hemelvaart 26-05-2022  t/m  29-05-2022

Pinksteren  04-06-2022 t/m 06-06-2022

Zomervakantie 2021 16-07-2022 t/m  28-08-2022

De studiedagen zijn komend schooljaar gepland op: 
 - Maandag   4 oktober 2021
 - Dinsdag   16 november 2021
 - Donderdag  14 april 2022
 - Maandag  30 mei 2022

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. 

Op beide afdelingen worden nog extra studie-/marge-
dagen voor medewerkers toegevoegd (leerlingen zijn 
vrij). Voor komend jaar zijn dit: 
 - Donderdag  10 februari 2022
 - Dinsdag  28 juni 2022

Op deze dagen zullen de OPP gesprekken met de ouders 
worden ingepland. De leerlingen zijn deze dagen vrij. 

Verlof buiten schoolvakanties om 
Zie Leerplicht en schoolverzuim.

Verzekering 
a) Ongevallenverzekering
Uw kind is verzekerd tegen ongevallen die plaatsvinden 
op school. Deze verzekering geldt ook bij alle activitei-
ten en stages, die worden ondernomen in schoolver-
band. Bagage is bij schoolactiviteiten niet verzekerd. 
Ook schade aan kleding en brillen komt niet voor 
vergoeding in aanmerking. Diefstal van goederen valt 
evenmin onder deze verzekering. 
b) Aansprakelijkheidsverzekering
Het bestuur van de school heeft voor al het personeel 
en alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van het 
schoolbestuur, het personeel en iedereen die op verzoek 
van de directie activiteiten van kinderen begeleidt.  
De persoonlijke aansprakelijkheid van de kinderen valt 
niet binnen de dekking van deze verzekering, daartoe 
verzoekt de school u om voor uw kind een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Vervoer van en naar school
Het vervoer van en naar school kan doorgaans ie-
dere schooldag plaatsvinden per taxi of taxibusje. 
Daar hoeft u niets voor te betalen. U ontvangt bij de 
inschrijving op school desgewenst een vervoersver-
klaring waarmee u bij uw gemeente het vervoer kunt 
aanvragen. Vervolgens krijgt u jaarlijks een formulier 
van uw gemeente; in sommige gevallen moet u dit zélf 
aanvragen bij uw gemeente. Als er problemen zijn met 
de toewijzing van het taxivervoer kan de school een 
bemiddelende of adviserende rol spelen.
In een aantal gevallen zijn met gemeenten speciale 
afspraken gemaakt over het eerder dan normaal laten 
ophalen van leerlingen door de taxibedrijven; dit in 
geval van calamiteiten (zoals bijv. storm of gladheid). 
Andere gemeenten kennen hun eigen regels die u van 
hen kunt vernemen.
Als de school besluit dicht te gaan en de leerlingen 
eerder opgehaald moeten worden dan normaal, dan 
nemen de leraren van de klas, de mentor of de admini-
stratie van de school contact met de ouders van hun 
leerlingen op en maken afspraken (o.a. regelen van 
vervoer). Deze afspraak wordt verwerkt in de aanwe-
zigheidsregistratie (geoorloofd verzuim). Leerlingen 
kunnen niet met de taxi mee als er geen contact is 
geweest met hun ouders.
Als de taxivervoerder of gemeente besluit dat de 
taxichauffeurs de leerlingen eerder ophalen, geeft de 
school de leerlingen niet eerder mee, dan nadat ouders 
de school hierover geïnformeerd heeft. Ook deze af-
spraak wordt verwerkt in de aanwezigheidsregistratie 
(geoorloofd verzuim). 
Er zijn ook leerlingen die zelfstandig naar school kun-
nen reizen. Zij kunnen extra begeleiding krijgen vanuit 
Oriëntatie Mobiliteit (R&A) om dit te oefenen.

Ziekmeldingen en schoolverzuim
Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte 
dient u dit vóór 8:40 uur door te geven aan de admini-



40

stratie van de school. Als uw kind een arts of specialist 
moet bezoeken tijdens lestijd dient u hiervoor verlof 
aan te vragen middels het verlofaanvraagformulier. Dit 
formulier is op te vragen bij de administratie. Bij dit 
formulier moet altijd een schriftelijk bewijs van de af-
spraak worden overlegd. Wij gaan er vanuit dat u indien 
mogelijk afspraken bij artsen of specialisten zo veel 
mogelijk buiten schooltijd maakt. Indien dit niet moge-
lijk is verwachten wij dat u uw zoon of dochter voor en 
na de afspraak zelf naar school ophaalt en brengt. Op 
deze manier zal het verzuim beperkt blijven.

Ziekte
Een ziek kind hoort thuis te zijn en niet op school. 
Wanneer uw kind bijvoorbeeld koorts of diarree heeft 
kan het niet naar school. Zorgt u er daarom ook altijd 
voor dat wij u kunnen bereiken voor het geval uw kind 
ziek wordt op school.

Tot slot 
Naast het Voorwoord en deel 1 bestaat de complete 
schoolgids ook nog uit een deel 2. De volledige school-
gids is te vinden op de Visio website ( www.visio.org ).
In deel 2 van de schoolgids 2020-2021 vindt u meer 
(achtergrond-)informatie over o.a.
 - De inhoud van het onderwijsaanbod van Visio (SO, 
VSO, (E)MB, AOB)

 - De expertise van Visio Onderwijs
 - Samenwerking met andere partijen
 - Veiligheid
 - Klachtenregeling
 - Privacy
 - Schorsen en verwijderen
 - Toelatingscriteria
 - Belangrijke adressen

https://www.visio.org/nl-nl/home
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“ Best lastig, dat 
 snijden als je het 
 niet goed ziet. 
 Hier leer ik hoe ik 
 dat het beste 
 kan doen.“

Visio Kind & Jeugdcentrum: iets voor úw kind?

Soms is het voor kinderen/jongeren met een visuele 
beperking fijn om met leeftijdsgenoten nieuwe dingen 
te leren. Dit kan bijdragen aan het vergroten van hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Visio Kind & Jeugdcentrum Amsterdam
Vanaf medio september 2021 start in Amsterdam een 
nieuwe vestiging van het Kind & Jeugdcentrum van  
Koninklijke Visio. Hier biedt Visio specialistische  
begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een visuele beperking. 
We starten met naschoolse programma’s, maar willen 
uitgroeien naar weekenden en vakanties. Aan het eind 
van de middag gaan alle kinderen weer naar huis. 
Mogelijk wordt dit in de toekomst uitgebreid in combi-
natie met een avondprogramma en/of met logeren.

Visio Kind & Jeugdcentrum De Beek
In Huizen aan de rand van Bussum is locatie De Beek 
van Koninklijke Visio gevestigd. Op deze locatie kunnen 
jongeren met een visuele en eventueel bijkomende 
beperking al wel een weekend of een vakantieweek 
logeren om vaardigheden te leren rondom hun visuele 
beperking. Het pand bevindt zich in een bosrijke omge-
ving waar winkels en openbaar vervoer op loopafstand 
aanwezig zijn.
 
Tijdens het verblijf worden er allerlei activiteiten aan-
geboden. Zo kan er met elkaar boodschappen gedaan 
worden en samen worden gekookt. Ook kan er met het 
openbaar vervoer gereisd worden of in de groep een 
creatieve activiteit ondernomen worden. 

Voor meer informatie bel, app of mail naar: 
Marleen van Delft: 06 52 67 98 53, Laura van der Groep: 06 46 00 86 78, kjcamsterdam@visio.org
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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:


	Voorwoord
	Onze School in Amsterdam
	Contactgegevens
	Directeur en coördinatie 
	Locatie en gebouw
	Afdelingen en groepssamenstellingen
	Onze visie en werkwijze 
	Aantal leerlingen per 1 oktober 2020

	Verantwoording onderwijstijd SO en (V)SO-MB en PRO 
	Schooltijden SO, SO-MB en VSO-MB
	Lestabel so
	Uitleg bij lestabel SO
	Lesuren van het SO-MB 
	Lestabel VSO-MB 
	Uitleg bij lestabel VSO-MB
	Lestabel Praktijkonderwijs (PRO)  

	Verantwoording onderwijstijd VSO VMBO en HAVO
	Lestijden
	Lestabel VMBO BB 
	Lestabel VMBO TL 
	Lestabel Havo 
	Profielkeuze VMBO BB en KB
	Profielkeuze VMBO TL
	Profielkeuze HAVO

	Onderwijsopbrengsten, instroom, 
	Acties n.a.v. uitstroom/bestendiging
	Conclusie en trends betreffende de uitstroom en bestendiging:
	Voortgang na uitstroom van voorheen locatie Huizen (SO), VSO-MB/PRO en (V)SO (E)MB
	Voortgang na uitstroom van locatie Amsterdam (VSO)
	VSO VMBO en HAVO: analyse van leerroutewijziging tijdens hun loopbaan op school
	Uitstroom uit VSO VMBO en HAVO
	Uitstroom uit VSO arbeid (PRO) en VSO-MB 
	Uitstroom uit SO-MB
	Uitstroom uit SO
	Voortgang na uitstroom
	Uitstroom
	Instroom
	Analyse en interventies examenresultaten
	Leeropbrengsten VSO VMBO en HAVO
	Opbrengsten MB: (V)SO AB en Zeester 
	Sociaal emotionele opbrengsten SO:
	Leeropbrengsten SO 
	Onderwijskundige ontwikkelingen   
	Medezeggenschap 
	Meten van leerlingentevredenheid en veiligheids-
	Ouderparticipatie/ ouderbetrokkenheid

	Ons team
	Praktische zaken van A tot Z
	Activiteiten en vrijwillige ouderbijdrage
	Bijdrage schoolreis, kamp, werkweek en buitenlandse reis
	Curatele, bewind en mentorschap
	Decanaat en stage
	Financiële regelingen
	Foto’s, video
	Gymkleding
	IVIO examens
	Judo 
	Leerplicht en schoolverzuim
	Kluisjes
	Leerlingenraad
	Lentekriebels
	Lesboeken en etui
	Lesuitval
	Lijst met nuttige adressen
	Lunchpakket, fruit en tussendoortjes
	Overblijven
	Overgangsregels
	Persoonsgebonden budget (PGB)
	Schoolbenodigdheden
	Schoolregels
	School- en lestijden
	Telefonisch contact
	Traktaties
	Vakantie- en andere vrije dagen
	Verlof buiten schoolvakanties om 
	Verzekering 
	Vervoer van en naar school
	Ziekmeldingen en schoolverzuim
	Ziekte

	Tot slot 




