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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 terecht 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).
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. Via de button rechtsonder ◀ kunt u
snel de Inhoudsopgave raadplegen en naar het gewenste hoofdstuk/paragraaf gaan.
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 onderwijsaanbod.
Deel 2 “Onderwijs van Visio” gaat meer algemeen in
op onze expertise en de organisatie en inhoud van de
verschillende schoolsoorten (SO, VSO, (E)MB) en
ambulante onderwijskundige begeleiding.
De volledige schoolgids is te vinden op de Visio website
(www.visio.org).

Strategie Wendbaar
De kernactiviteiten van Visio zijn volgens het huidige
strategieplan weergegeven in vier bouwstenen:
Bouwsteen 1. Wendbaar met onze cliënten en leerlingen
Onze cliënten en leerlingen merken dat onze diensten
aansluiten op hun (veranderende) behoeften.
We nemen hun vraag als uitgangspunt en werken goed
met hen samen.
Bouwsteen 2. Wendbaar door onze medewerkers
In een wendbaar Visio geven medewerkers vorm en
inhoud aan wendbaarheid in de relatie met de cliënt/
leerling en met collega’s. Medewerkers luisteren naar
de behoeften van cliënten/leerlingen en naar elkaar.
We werken met een ondernemend perspectief binnen
duidelijke kaders. Vanuit onze expertise, kennis en
persoonlijk leiderschap gaan we op zoek naar andere
ideeën en betere oplossingen. Door te luisteren, te
verbinden en te doen. We vergroten onze trots op Visio,
waarin iedereen samenwerkt met passie voor de cliënt
en leerling.
Bouwsteen 3. Wendbaar in de maatschappij
We vergroten het bereik van onze kennis en expertise
door deze beschikbaar te maken voor iedereen in
Nederland. Dit betekent dat iedereen met een visuele
beperking of met iemand in zijn omgeving met een
visuele beperking online vrije toegang heeft tot
expertise en kennis. Ook vragen we aandacht voor en
pakken een actieve rol in het oplossen van maatschappelijke obstakels voor slechtziende en blinde mensen.
Zo bouwen we samen met relevante partijen en
stakeholders aan een inclusieve samenleving.
Bouwsteen 4. Wendbaar als organisatie
Om een wendbare organisatie te zijn, uniformeren
we leerling- en cliëntprocessen met ruimte voor
maatwerk. We bouwen aan efficiënte ondersteunende
processen zodat we kunnen inspelen op de veranderende vragen van cliënten en leerlingen. “De reis” van
de cliënt/leerling is hierbij leidend. Visio is blijvend
financieel gezond ingericht om de continuïteit op lange
termijn te borgen.
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Wendbaar Visio in relatie tot onderwijs
In 2022-2023 wordt voortgebouwd op de ingezette
meerjarenkoers Wendbaar Visio 2020-2024. Er wordt
gewerkt aan een wendbaar Visio door bij het realiseren
van plannen, programma’s en projecten tegelijkertijd
in te zetten op gedrag, leiderschap en cultuur. Dit
gebeurt aan de hand van een waardenkompas met de
kernwaarden:
In het kompas is de missie Meedoen mogelijk maken
“het ware noorden”. Het kompas geeft richting om op
de wendbare koers te blijven. De gezamenlijke waarden
in gedrag en cultuur zijn de basis voor hoe we bij Visio
werken, samen met cliënten/leerlingen, collega’s en
andere organisaties.
Waardenkompas

Meedoen mogelijk maken
voor mensen met een visuele beperking
Om dit te bereiken is alles wat wij
doen gedreven door drie waarden:

Verbinden
Samenwerken
ó
ó
ó

Ontwikkelen
Groeien

Ik werk vanuit vertrouwen
Ik luister naar de ander
Ik vind de ander in het verder
brengen van onze dienstverlening

ó
ó
ó

Ik blijf leren
Ik reflecteer op mijn handelen
Ik pas geleerde kennis en
expertise toe in mijn werk

Ondernemen
Durven en doen
ó
ó
ó

Ik neem initiatief
Ik speel flexibel in op veranderingen
Ik neem mijn verantwoordelijkheid

Het meerjarenplan voor onderwijs heet het “Instellingsplan 2019-2023”, waarin het strategisch beleid
van Visio Onderwijs is uitgewerkt. In het najaar zal het
huidige Instellingsplan geëvalueerd worden en voor
2023-2027 opnieuw worden opgesteld.
Voor Visio Onderwijs is de missie “Meedoen mogelijk
maken” in het instellingsplan vertaald in het motto
‘perspectief voor ieder kind’: Visio Onderwijs wil ieder
kind of jongere met een visuele beperking, met al zijn
mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden zo goed mogelijk ondersteunen bij zijn voorbereiding op de toekomst.
Visio Onderwijs biedt leerlingen alle benodigde ondersteuning, hulp en tools, met het doel dat zij – als kind,
jongere en in hun toekomstige leven als (jong) volwassene – passend bij hun mogelijkheden:
-- zo zelfstandig, zelfredzaam en autonoom mogelijk
door het leven gaan
-- volwaardig participeren in een steeds veranderende
maatschappij
-- als wereldburger de wereld tegemoet treden.
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Het onderwijs op de Visio-scholen sluit nadrukkelijk
aan bij het onderwijs op reguliere scholen.
Op aangepaste wijze hanteren wij dezelfde kerndoelen
als in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.
Voor leerlingen vanaf twaalf jaar is er de mogelijkheid
om praktijkonderwijs, VMBO of HAVO te volgen, gericht
op uitstroom naar Arbeid of Vervolgonderwijs.
Leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking
kunnen deelnemen aan praktisch onderwijs, gericht
op het ontwikkelen van vaardigheden voor uitstroom
naar Dagbesteding, Arbeidsmarktgericht Beschut
werk of Beschut werk Arbeid. Alle leerlingen kunnen
een diploma of verklaring van deelname aan onderwijs
verwerven.
Het onderwijs op onze scholen is maatwerk dat groepsgericht wordt ingevuld. We werken in kleine groepen,
waarbij ruimte is voor het tempo en ontwikkelingsniveau 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 ontwikkelen en goed te kunnen leren. We vinden het
van groot belang alle leerlingen te stimuleren tot
maximale zelfstandigheid en zelfontplooiing.
We streven voor al onze leerlingen op de Visio-scholen
en in de ambulante onderwijskundige begeleiding naar
het mogelijk maken van volledige maatschappelijke
integratie en participatie.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs
Excellent onderwijs
De ambitie van Visio Onderwijs is om het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke begeleiding te
bieden. Het concreet beoogde doel is om in de beleidsperiode 2019-2023 (looptijd instellingsplan) voor alle
afdelingen van Visio Onderwijs de waardering ‘goed’ en
het predicaat ‘excellent’ te behalen.
In 2020 is de waardering ‘goed’ door de Inspectie voor
het Onderwijs toegekend aan de SO en VSO-afdelingen
van Visio Onderwijs Breda, Visio Onderwijs Haren en
Visio Onderwijs Rotterdam. Voor deze afdelingen/
scholen is vervolgens het predicaat ‘excellent’ aangevraagd en het juryrapport was eind 2021 lovend.
In januari 2022 is definitief bekend geworden dat dit
wordt toegekend. De andere afdelingen van Visio
Onderwijs (Amsterdam en Grave) zullen in 2022-2023
het predicaat ‘goed’ aanvragen.
Eigentijds onderwijs en eigentijdse begeleiding
Visio Onderwijs wil eigentijds onderwijs en eigentijdse
begeleiding bieden, met een optimale inzet van de

nieuwste digitale en technologische mogelijkheden.
Dit doel vraagt om continue aandacht voor innovatie
en expertiseontwikkeling. En om het continu vernieuwen van het onderwijs en de begeleiding, zodat
nieuwe methoden, expertise en hulpmiddelen worden
verankerd in ons aanbod en ons handelen.
Visio Onderwijs is daar voortdurend mee bezig.
2021 was ook het aanvangsjaar van extra investeringen.
Via het NPO (wegwerken achterstanden als gevolg van
coronamaatregelen) en de onderwijsreserves is een
start gemaakt met een bestedingsplan voor de
komende 10 jaar om ons onderwijs en begeleiding (nog)
beter te maken op het gebied van kwaliteit, innovatie
en expertise. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in deze thema’s. Om met name mensen vrij
te spelen voor de doorontwikkeling en borging van
innovatie en expertise heeft een succesvolle wervingscampagne geleid tot 35 nieuwe medewerkers.
Kwaliteit
Visio Onderwijs werkt voortdurend aan het verhogen
van haar kwaliteit. Concreet houdt dit in dat de komende jaren wordt ingezet op punten zoals:
-- Het optimaliseren van (de borging van) procedures.
Ons kwaliteitssysteem zal voor de borging van onze
kwaliteit op centraal of lokaal niveau met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten opnieuw ‘geladen’ worden.
-- Benutten van data om de kwaliteit van het onderwijs
en de begeleiding verder te vergroten.
-- Het naar behoefte van leerlingen realiseren van een
passend aanbod Kind&Jeugd ism andere domeinen.
-- Het fors investeren in het realiseren van een adequate, bij de individuele leerling passende transitie van
school naar werk. O.a. door een kwartiermaker Arbeid
aan te stellen en de leerlijn Kritische Succesfactoren
(KSF) binnen de scholen en de AOB uit te rollen.
-- Het vergroten van de toegankelijkheid van onderwijsleermiddelen aan de bron. Er vinden o.a. bewustwordingssessies plaats bij uitgevers van educatieve
materialen en Visio Onderwijs is vertegenwoordigd in
de Brailleautoriteit.
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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 leerlingen 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 2022- 2023 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 1 juni 2002.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
Visio Onderwijs heeft ingestemd met de schoolgids op
22 juni 2022.

Deel 1 Schoolgids Visio Onderwijs Breda 2022-2023

1 Onze School
1.1

Algemene informatie

1.1.1 Directeur, schoolleider en coördinatoren
Directeur:
Marcel Janssen
Schoolleider:
Rachel Kemperman
Coördinatoren: Rijan van Geene en Miriam van Hees
1.1.2 Locatie en gebouwen
Visio Onderwijs Breda ligt aan de rand van het Mastbos
in Breda. Direct naast de school bevindt zich Visio
Wonen & Dagbesteding De Blauwe Kamer waar wij
intensief mee samenwerken. Het schoolgebouw van
Onderwijs Breda is afgestemd op de mogelijkheden van
onze leerlingen met een visuele beperking.
1.1.3 Contactgegevens
Bezoekadres: 		
Galderseweg 65, 4836 AC Breda
Correspondentieadres:
Postbus 4621, 4803 EP Breda
Telefoon: 088 585 82 00 (bij geen gehoor: 06-21313706)
Email: onderwijsbreda@visio.org
Website: www.visio.org
1.1.4 Film Visio Onderwijs Breda
Klik op [ctrl] of typ: https://youtu.be/0X4FVSXzFmA
om een indruk te krijgen van ons onderwijs .
1.1.5 Afdelingen en groepssamenstelling
Visio Onderwijs Breda biedt onderwijs aan leerlingen
met visuele en meervoudige beperking en bestaat uit
twee afdelingen: de afdeling speciaal onderwijs voor
leerlingen met een meervoudige beperking (SO-(E)MB):
SO-mb Speciaal Onderwijs bij een meervoudige beperking. Voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en
mogelijk motorische beperking van 4 tot 12-14 jaar.
SO-emb Speciaal Onderwijs bij een ernstige meervoudige beperking. Voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 4 tot
12-14 jaar. En de afdeling voortgezet speciaal onderwijs
voor leerlingen met meervoudige beperkingen (VSO-(E)
MB). VSO-mb Voortgezet Speciaal Onderwijs bij een
meervoudige beperking. Voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking
van 12 tot 20 jaar.
VSO-emb Voortgezet Speciaal Onderwijs bij een ernstige meervoudige beperking. Voor leerlingen met een
visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 12 tot 20 jaar.
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Elin is aan het tellen..

Een groot deel van de leerlingen heeft naast boven omschreven beperkingen nog een andere beperking zoals
bijvoorbeeld een aan autisme verwante contactstoornis (ASS). Tevens zijn er werkplekken ingericht voor
medewerkers van de AOB:
AOB Ambulante Onderwijskundige Begeleiding. Voor
leerlingen van alle leeftijden en opleidingsniveaus met
een visuele beperking in het regulier of ander speciaal
onderwijs (buiten Visio).
Een uitgebreide toelichting op de afdelingen vind u in
deel 2 van de schoolgids.
1.1.6 Aantal leerlingen per 1 oktober 2021
Leerling aantallen oktober 2021 Visio Onderwijs Breda:

Afdeling

Aantal
leerlingen

Aantal
leerlingen procentueel

SO mb

10

42%

SO emb

14

58%

Totaal SO

24

100%

VSO mb

3

9%

VSO emb

29

91%

Totaal VSO

32

100%

Totaal SO en VSO

56

In bovenstaande grafiek is terug te zien dat de VSO
afdeling van Visio onderwijs significant meer emb
(ernstig meervoudig beperkte leerlingen) huisvest dan
het SO gedeelte van de school. De verklaring hiervoor
is tweeledig: er worden meer mb leerlingen aangemeld
dan een aantal jaar geleden en veel van deze leerlingen
stromen, voordat ze de overstap naar de VSO afdeling
maken, uit naar de Visio school Rotterdam of Grave.

1.1.7 Visio Onderwijs Breda in 2022 – 2023
Onder voorbehoud van (on)verwachte nieuwe instroom gaan we in schooljaar 2022 - 2023 op
school werken met 9 groepen.
In het schema hieronder is op basis van uitstroomperspectieven te zien in welke doelgroepen
(https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/ ) incl. het aantal
de leerlingen op dit moment zijn ingedeeld.
Doelgroep
1-2

3

4

0 jaar

Peuterrevalidatie (R&A)

SO

4 jaar

4

2

4

2

3

1

3

4

3

1

12 jaar

6

5

15 jaar

8

5

18 jaar

2

6 jaar

VSO

9 jaar

20 jaar

1.2

5-7

Belevingsgerichte of
taakgerichte dagbesteding
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Beschut werk

Onze visie op onderwijs

Arbeid

Arbeid of
vervolgonderwijs

zich heen, zich geaccepteerd voelt in de maatschappij
en sociaal vaardig de wereld tegemoet treedt.

‘Perspectief voor ieder kind’ is het motto van Visio
Onderwijs met als uitgangspunt: Meedoen mogelijk
maken vanuit optimaal onderwijs en optimale begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking in een
passende leeromgeving en passend bij hun mogelijkheden. Het doel van SO-onderwijs is om de leerlingen
toe te rusten voor het vervolgonderwijs.

Onze visie op leren is op verschillende niveaus uitgewerkt met als resultaat onze visie piramide (gebaseerd
op de piramide van Dilts & Bateson en de doeldomeinen
van Biesta). Zie deel 2 voor een meer uitgebreide
toelichting op ons motto, ambitie en visie op Onderwijs.

Het doel van het VSO-onderwijs is om de leerlingen toe
te rusten voor:
-- Werk of dagbesteding, waar de werknemer
voldoening uit haalt en zijn talenten in kan blijven
ontwikkelen.
-- Woonsituaties, waarin de bewoner zich zo zelfstandig mogelijk met dagelijkse handelingen redt, veilig
voelt en aan leefregels houdt.
-- Vrije tijd, waarbij de volwassene activiteiten kiest en
uitvoert waar hij van ontspant en geniet.
-- Samenleven, waarbij de volwassene in een sociaal
netwerk functioneert, kennis heeft van de wereld om

Visio onderwijs Breda: “Thuis komen in de wereld”
Onderstaande visie is een aanvulling vanuit onderwijs
Breda op de landelijke visie op Onderwijs van
Koninklijke Visio.
De beperkingen van de leerlingen vragen om aanpassingen 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. Wij werken opbrengstgericht. Dat houdt in dat we
systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen.
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Didactische en pedagogische aanpak
Elk kind heeft recht op onderwijs, ook een kind met een
meervoudige beperking. Alle kinderen kunnen leren;
soms is echter onderwijs voorwaardelijke zorg daarbij
noodzakelijk. Vertrouwen en veiligheid is voor leerlingen
bij Visio onderwijs Breda de start om tot leren te komen.
We zoeken naar de intrinsieke motivatie en sluiten
daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
Ons onderwijs staat in het teken van “ervaren”, daarbij
wordt gebruik gemaakt van de zone van de naaste ontwikkeling.
De maatschappij wordt naar binnen gehaald en vice
versa om ons motto “thuiskomen in de wereld”’ gestalte te kunnen geven. Om dit te bewerkstelligen zijn we
zichtbaar aanwezig in de samenleving.
Leren doe je heel de dag door, ook op momenten waarbij
leren niet vanzelfsprekend lijkt.

Janneke aan het knutselen.

Onderwijs heeft invloed op drie domeinen in het leven
van een mens namelijk op de kwalificatie; de subjectivering of persoonsvorming en op de socialisatie (Biesta
2012). Ons onderwijs is daarom gericht op alle drie de
domeinen. We stellen zo hoog mogelijke, realistische
doelen voor al onze leerlingen. We willen niet volgen
maar uitdagen. Dat doen we op het gebied van
cognitieve vaardigheden (kwalificatie); sociale vaardigheden (socialisatie) en in het vormen van een eigen
persoonlijkheid (subjectivering). We handelen doelgericht en planmatig op basis van analyse van data
over leerling prestaties. Dit gebeurt onder andere in
professionele leergemeenschappen (PLG commissies).
Regelmatig wordt de kwaliteit van ons onderwijs op
leerling-, groeps-, locatie-, instellings- en clusterniveau gemeten, vergeleken en zo nodig bijgestuurd.
Het belangrijkste doel van ons onderwijs is dat onze
leerlingen op hun eigen wijze “thuis komen in de
wereld”.
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Onderwijs wordt zo veel mogelijk “met de handen op de
rug” gegeven om zo de leerling uit te dagen zo autonoom
mogelijk te worden; zelfvertrouwen te stimuleren; uit
te dagen en eigenwaarde te creëren. De mate waarin de
leerling regie kan nemen is afhankelijk van de aard van
zijn/haar beperking. De lessen bestaan uit een bewuste
stimulans van talenten en positief gedrag. Wij streven
ernaar dat de leerling optimaal tot leren komt en moeilijk verstaanbaar gedrag vroegtijdig gesignaleerd wordt.
In samenspraak met de leerling; de ouders en de klassenleiding wordt het leerstofaanbod op elkaar afgestemd. De onderwijs medewerker is zich altijd bewust
van de stijgende lijn in ontwikkeling die wij nastreven
en zoekt multidisciplinair naar oplossingen als deze lijn
stagneert.
Expertise
De uniciteit van onze doelgroep vereist specifieke expertise. Visio onderwijs Breda hecht daarom veel waarde
aan het behouden en ontwikkelen van expertise. Kennis
en expertise worden gedeeld met elkaar en door na- en
bijscholing vergaard, zo mogelijk in samenwerking met
de verschillende domeinen binnen Visio. Bij het aanstellen van nieuwe medewerkers is het bezitten van- of het
verkrijgen van de juiste expertise noodzakelijk.
Stakeholders
Visio onderwijs Breda werkt zo optimaal mogelijk aan
de ontwikkeling van de leerling. Daarom wordt er nauw
samengewerkt met de andere domeinen binnen Visio en
met diverse externe instanties. De expertise van onze
stakeholders wordt gebruikt om ons onderwijs vorm te
geven.

Brede school
Visio Onderwijs Breda en de afdeling flexzorg van De
Blauwe Kamer werken intensief samen in het bieden van Buitenschoolse Specialistische Begeleiding
(naschoolse begeleiding); weekend opvang; logeer
opvang en vakantieopvang, daarnaast verzorgt de
flexzorg “zorg in onderwijs”, een onderwijs voorwaardelijk zorgarrangement. Meer hierover is verderop in de
schoolgids terug te vinden.

1.3

Schooltijden, vakken en lesuren

1.3.1

School- en pauzetijden SO (e)mb en VSO (e)mb

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

09.15 – 15.30 uur
09.15 – 15.30 uur
09.00 – 12.30 uur
09.15 – 15.30 uur
09.15 – 15.30 uur

Visio onderwijs Breda hanteert een continurooster. Dat
wil zeggen dat de leerlingen van 09.15 uur tot 15.30 uur
(m.u.v. woensdag 09.00 tot 12.30 uur) op school aanwezig zijn.
Dit schooljaar zal gebruikt worden om in overleg met
alle betrokkenen het “vijf gelijke dagen model” te onderzoeken. De lestijden zijn dan elke dag gelijk, ook op
de woensdag. De verwachting is dat dit voor veel leerlingen meerwaarde heeft. De korte woensdag maakt
dat de verhouding reistijd en effectieve leertijd op de
woensdag momenteel discutabel is.
Daarnaast zal de werkdruk voor medewerkers bij een
continurooster verminderen omdat er dagelijks meer
tijd voor overleg en voorbereiding na lestijd is.
Visio onderwijs Haren en Breda onderzoeken deze aanpassing van lestijden gezamenlijk.

Pauzes
Een gezamenlijke pauze waarbij de in de klas geldende
afspraken rondom communicatie en structuur vaak losgelaten (moesten) worden, leverde geen meerwaarde
voor de leerlingen op. Echter vanuit wetenschappelijk
onderzoek is bewezen dat 15-30 minuten verblijven in
de buitenlucht het korte termijn geheugen bevordert,
positief effect heeft om (weer) meer mentale energie
te krijgen, het cortisol niveau verlaagt en het bevordert de vitamine D-inname. Daarom is afgesproken dat
iedere leerling van Visio Onderwijs Breda 30 minuten
naar buiten gaat, maar in plaats van pauze-tijd, hebben
we ervoor gekozen dat dit gebeurt in onderwijstijd. Hier
is de invulling dan ook op afgestemd en gekoppeld aan
de leerlijnen (buiten)spel.
Alle leerlingen binnen de school werken met een
inspannings- en ontspanningsprogramma. Hierdoor
krijgen de leerlingen door de dag heen, in een vertrouwde omgeving, met vertrouwde klassenleiding
rust/pauze op maat aangeboden. Dit kan per leerling
en per klas variëren, afhankelijk van de individuele
behoefte van de leerling. Hierdoor bestaat de schoolbrede pauze niet meer.
1.3.2 Lesmethodes
Lesmethodes zijn zelden zonder aanpassingen bruikbaar voor de leerlingen. Daarnaast zal een leraar altijd
concreet materiaal gebruiken om de lessen te verduidelijken. Een overzicht van de binnen onderwijs Breda
gebruikte methoden is op te vragen.
Dedicon levert op verzoek lesmethodes in braille, digitaal of vergroot zwartschrift aan lezende leerlingen.
Vlaskamp doelen voor emb leerlingen
Voor de leerlingen in leerroute 1 (0-24 maanden)
bestaat een apart Vlaskamp formulier waarop de werkdoelen staan omschreven. Doelen in het werkplan
moeten SMART worden geformuleerd; de leerkracht
maakt de werkplannen. De coördinator leest de werkplannen door en geeft feedback aan de leerkracht.
Vakonderwijs
Voor de volgende vakken hebben we speciaal opgeleide
vakleraren/therapeuten/trainers:
-- muziek
-- bewegingsonderwijs (inclusief zwemmen)
-- oriëntatie en mobiliteit
-- communicatie
-- ASS expertise

Monon aan het lamineren.
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Leer- en ontwikkelingslijnen programma EduMaps
Sinds 2019 zijn alle scholen van Visio en Bartiméus met
het leer- en ontwikkelingslijnen programma EduMaps

“Thuis komen in de wereld”
De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda
vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Voor leerlingen met een visueel-verstandelijke
beperking is taalontwikkeling en leren communiceren
niet vanzelfsprekend. De methodiek ‘totale communicatie’ die wordt gebruikt, is een basishouding om op
maat aan te sluiten bij het communicatieniveau van
elke afzonderlijke leerling. Dit als onderdeel van het
onderwijs aanbod in het kader van ons excellentieprofiel “thuis komen in de wereld”.

Pascal met bloenbol.

gestart. Dit maakt het mogelijk voor alle schoolvakken
leerdoelen vast te stellen, die door de leerjaren heen
op elkaar aansluiten en passen bij het niveau en de
(ontwikkelings-)leeftijd van de leerlingen in de groep.
Zo ontstaat er een gelijkwaardig aanbod op alle scholen voor leerlingen met een visuele beperking in Nederland (cluster 1). In het programma EduMaps staan ook
doelen voor braille lezen, ICT en kritische succesfactoren voor leerlingen met een visuele beperking.
Met EduMaps maken we inzichtelijk welk uitstroomperspectief bij een leerling past. EduMaps werkt met
het landelijke doelgroepenmodel (https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/). Dit model beschrijft niet alleen het niveau
van de lesstof, dat de leerling nodig heeft voor een
bepaalde uitstroombestemming, maar ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een blinde leerling
zal vaak een grotere ondersteuningsbehoefte hebben
dan een vergelijkbare leerling die goedziend is. Ook het
ontwikkelingsvolgmodel (OVM; https://ontwikkelingsvolgmodel.nl/) is in het programma EduMaps verwerkt.
1.3.3 Uitleg aangepaste vakken binnen cluster 1
De doelen uit de leerlijnen worden als leidraad 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 alleen met de groepsactiviteiten (kringgesprek, muziek-/
gymles) meedoet. Lesmethodes zijn zelden zonder
aanpassingen bruikbaar voor de leerlingen. De leraar
zal altijd concreet materiaal gebruiken om de lessen te
verduidelijken.
Veel vakken zijn in het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen aangepast of speciaal.
Hieronder een Visio onderwijs Breda specifieke aanvulling op het algemene overzicht in deel 2 van de schoolgids:
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De omgeving verhelderen, verduidelijken, vereenvoudigen, concreter, begrijpelijker en voorspelbaarder maken
De wereld is voor onze leerlingen is vanwege hun
beperking(en) chaotisch en vaak onverklaarbaar. Het
aanbrengen van duidelijkheid door structuur is voor
onze leerlingen een noodzaak om tot leren te komen.
Het helpen de omgeving te begrijpen m.b.v. verwijzers
en dagschema’s zal voor veel van onze leerlingen levenslang nodig zijn. De vorm van de geboden hulp verandert wel mee (bv van gebruiksvoorwerpen naar verwijzers). Omdat het in het dagelijks leven niet haalbaar
is om alles altijd weer het zelfde te doen op dezelfde
plaats en het zelfde tijdstip is dat niet ons streven.
Veranderingen worden vaak alleen maar moeilijker als
daar wel naar gestreefd wordt. Wij bieden de leerlingen
daarom de middelen (verwijzers, dagschema’s, ruimtelijke organisatie) om een verandering aan te kunnen.
Wij leren de leerling omgaan met veranderingen waardoor ze automatisch niet rigide worden. Het woord
structuur leidt tot veel misverstanden. Daarom praten
we liever niet over “structuur” maar over: de omgeving
verhelderen, verduidelijken, vereenvoudigen, concreter,
begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Voor onze

Macy aan het sorteren

leerlingen betekent verhelderen vaak visualiseren of
tastbaar maken.
De communicatieve basishouding
De communicatieve basishouding is een uitgewerkte
visie in de omgang met visueel meervoudig beperkte
leerlingen die is ontwikkeld binnen onderwijs Breda.
De communicatieve basis houding is gericht op het stimuleren van communicatie bij de leerling. Deze manier
van werken wordt zowel didactisch als pedagogisch
ingezet. Alle medewerkers worden hier regelmatig in
geschoold en zijn zich bewust van deze basishouding.
Quote uit het juryrapport excellente school:

De school slaagt erin om vanuit een brede visie op
onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen in de
leeftijd van vier tot twintig jaar met vaak ernstige
meervoudige beperkingen, een scherpe focus te houden
op het eigen concept van totale communicatie.
Muziek als onderdeel van ‘totale communicatie’
Muziek als onderdeel van ‘totale communicatie’ is essentieel voor het lesprogramma. Zingen en musiceren
ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden
als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen dit aan. Gesproken taal is abstract en voor
veel van onze leerlingen moeilijk te begrijpen.
Er worden liedjes gebruikt als passend alternatief om
activiteiten en handelingen aan te kondigen en/of te
begeleiden. De tekst geeft inhoud aan het liedje maar
het is vooral de herhaling van dezelfde melodie en ritme die op den duur herkenning, veiligheid, vertrouwen
en daardoor voorspelbaarheid geeft in dat wat gebeurt
of gaat gebeuren (structuur). Daarnaast is er specifieke
aandacht voor het muzikaal voorstellingsvermogen van
blinde en slechtziende kinderen met een meervoudige
beperking.
Liedjeskist
Muziek en liedjes zijn belangrijke ingangen tot communicatie. Middels de Liedjeskist heeft Visio Onderwijs
Breda, muziek en ‘totale communicatie’ als werkwijze
bij elkaar gebracht. Het is een praktische benadering
waarbij de begeleider het kind met een (ernstig) meervoudige beperking beter leert kennen en handvatten
krijgt om het kind te stimuleren tot communicatie. De
Liedjeskist is aangepast aan de visueel beperkte leerling (kleurrijke materialen met geluid of licht; contrasterende foto’s en plaatjes mat geseald). Daarnaast
wordt de communicatie middels de juiste basishouding
aangepast aan het kind met de visuele beperking.
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Signalen die de begeleider gaat herkennen tijdens het
aanbieden van de Liedjeskist zullen ook in het dagelijks
leven sneller opgemerkt worden. En hoe adequater de
begeleider op de signalen van een kind met een (ernstig) meervoudige beperking reageert, hoe meer het
kind leert deze signalen in te zetten in de communicatie en daarmee ervaart dat het invloed kan uitoefenen
op de omgeving. De Liedjeskist is ontwikkeld binnen
Visio onderwijs Breda.
Gebruik van ondersteunende hulpmiddelen
De school maakt veelvuldig gebruik van (ICT) middelen
om de communicatie te stimuleren en te vergroten.
Voorbeelden zijn:
-- Praatknoppen
-- Spraakcomputers
-- I-pad
-- Go Talk
-- NMG (nederlands met gebaren)
Ervaar het maar
De methode ‘Ervaar het maar’ is een methodische
werkwijze voor het onder andere stimuleren van de
communicatie in de begeleiding van leerlingen met een
meervoudige beperking.
Kunst onderwijs
Bij kunstonderwijs maken leerlingen kennis met kunst
en cultuur. Visio onderwijs Breda biedt structureel
kunstzinnig onderwijs op maat m.b.v. de leerlijnen.
We onderscheiden twee soorten leereffecten van
kunstonderwijs:
Intrinsieke effecten: leerresultaten op het gebied van
kunstzinnige kennis, vaardigheden en houdingen.
Extrinsieke effecten: andere opbrengsten van het
leerproces, die niet uniek zijn voor het kunstonderwijs.
De grens tussen intrinsieke en extrinsieke effecten is

niet altijd scherp te trekken. Het ligt eraan hoe een effect wordt uitgewerkt. Je kunt creativiteit bijvoorbeeld
zien als denkvermogen dat behoort tot het domein van
de kunsten, als eigenschap van het kunstzinnige product of proces. Maar ook als algemene gedraging om
nieuwe, zinvolle ideeën en oplossingen te produceren,
of als kenmerk van een omgeving.
We stimuleren bij leerlingen het leren ontdekken van
de talenten en verschillende uitingsvormen daarvan.
In het kader van ‘Thuiskomen in de wereld’ (burgerschapsvorming) wordt aandacht besteed aan kunstzinnige projecten, museumbezoek, theaterbezoek etc.
en het kunst onderwijs wordt als middel tot samenwerking met andere scholen voor speciaal en regulier
onderwijs gebruikt.

Mira in de tuin.

Thematisch werken
Binnen de locatie Visio Onderwijs Breda word vanuit
thema’s gewerkt. Thematisch werken is een manier van
werken waarbij de vakken en activiteiten die de leerlingen doen of aangeboden krijgen zijn verbonden met
een overkoepelend school breed thema. In het thema
krijgen meerdere ontwikkelingsgebieden de aandacht.
Het thema vormt daarbij de betekenisvolle context. De
leerlingen leren meer als de mate van betrokkenheid
groter is. Dit wordt bereikt door thematisch onderwijs.
Rekenen
Het (voorbereidend en aanvankelijk) rekenonderwijs
wordt op een praktische manier en een vaststaande
structuur/tijd aangeboden in het SO mb en VSO mb.
Leerlingen behalen de reken einddoelen die in hun leerroute staan benoemd op praktische wijze: omgaan met
hoeveelheden, getallen, tijd, meten en wegen.
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Leren leren
Bij het leren leren gaat het om het ontwikkelen van
inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het
verwerven en toepassen van kennis. Een goede werkhouding is hierin van groot belang (taakgerichtheid,
doorzettingsvermogen en motivatie). Het draait om
het verder willen leren en plezier beleven aan het leren
van nieuwe dingen. Daarom stimuleren en begeleiden we leerlingen zich te ontwikkelen tot actieve en
zelfstandige mensen die zelf initiatieven nemen tot het
ontplooien van hun (cognitieve) mogelijkheden en hun
(sociale) vaardigheden. De executieve functies behoren
tot dit denkvermogen. Zij zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Bij onze doelgroep wordt er
voornamelijk gewerkt aan de basis executieve functies,
te weten: respons-inhibitie en werkgeheugen. Deze
twee functies maken het mogelijk dat de meer complexe executieve functies, zoals onder andere taakinitiatie zich ontwikkelen. Tevens worden emotie-regulatie
en volgehouden aandacht waargenomen op jonge
leeftijd. Er wordt passend op het niveau van de leerling
gewerkt aan de executieve functies (differentiëren).
Maatschappelijke competenties
Het onderwijs is gericht op het verwerven van een
volwaardige plaats in maatschappij. Wij willen de leerlingen leren samenwerken en samenleven in de WestEuropese samenleving met haar waarden en normen. In
de lessen “thuis komen in de wereld” wordt aandacht
besteed aan ‘burgerschapsvorming’. Door middel van
diverse activiteiten komen de leerlingen in aanraking
met verschillende vaardigheden. De kwaliteiten van
ieder kind in andere situaties komen zo aan bod, zodat
iedereen kan (leren te) zijn wie hij of zij is. De door
Biesta omschreven doelen domeinen Subjectivering
en Socialisatie zijn bij uitstek de domeinen die hierbij
aangesproken worden (Goed Onderwijs en de Cultuur
van het Meten; Biesta, 2012. Tijdens deze lessen oriënteren de leerlingen zich – op hun eigen niveau – op hoe
mensen met elkaar omgaan, op hoe mensen problemen
oplossen en op hoe mensen zin en betekenis geven aan
hun bestaan. Het gaat over de deelgebieden democratie, participatie en identiteit. Het pedagogisch klimaat
dat we hierbij scheppen ondersteunt dit: een klimaat
waarin gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor
elkaar centraal staan.
Mobiliteit
Mobiliteit als onderwijs voorwaardelijk doel wordt
individueel aangeleerd.
Sociaal-emotionele competenties
Elk schooljaar starten we met ‘de gouden weken’ om

Visuele stimulatie
Binnen het onderwijs aan slechtziende kinderen wordt
extra aandacht besteed aan het kijken. We leren kinderen nieuwe compenserende vaardigheden of versterken
reeds bestaande visuele vaardigheden. Dit vindt onder
andere plaats in de DOKA (donkere kamer) die bedoeld
is om de meest basale visuele functies uit te lokken of
te oefenen of LIKA (lichte kamer) waar wordt gewerkt
aan de wat hogere visuele functies.
Sensorische informatie verwerking
Optimale alertheid is een basisvoorwaarde om te
komen tot leren. Vanuit de invalshoek Sensorische
Informatie verwerking (S.I.) wordt naar leerlingen met
complexe problematiek gekeken. Sensorische integratie is het proces waarbij we informatie uit ons lichaam
en prikkels vanuit de buitenwereld opnemen en op
elkaar afstemmen. Omdat bij alle leerlingen het zintuig
“zien” verminderd is wordt er extra aandacht besteed
aan het inzetten van andere zintuigen zoals horen,
tasten, smaak, reuk, evenwicht en signalen vanuit de
spieren.
Praktische redzaamheid
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zien wij als belangrijke doelen in ons onderwijs. De leerlingen leren hun
dagelijkse activiteiten en behoeften zoveel mogelijk
zelfstandig realiseren volgens een groepsplan: zelf
omkleden, eten en drinken, tafeldekken, afwassen,
opruimen en schoonmaken.
Mustafa in de schommel.

de groepsvorming te bevorderen. De leerlingen werken
zo mogelijk samen en we bevorderen het elkaar helpen.
Er is aandacht voor het omgaan met de eigen beperkingen. Er wordt gewerkt aan de doelen uit de kritische
succesfactoren die zijn opgesteld voor onze doelgroep.
Vanaf schooljaar ’22-’23 zal de methode “leefstijl”
(aangepast) ingezet worden voor het verwerven van
sociaal-emotionele competenties.
Tactiele training
Voor blinde kinderen is tast het belangrijkste zintuig
om objecten te herkennen, voor oriëntatie & mobiliteit en leren in het algemeen. Een blind kind moet zijn
tastzintuig zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Is
dit wel mijn beker? Waar zijn mijn sokken en heb ik wel
twee dezelfde te pakken? Observatie-instrumenten
(o.a. Tactiel Profiel of Tactiel Profiel-MB en “Tast toe”)
geven inzicht in de tactiele mogelijkheden en beperkingen van een kind. Door middel van tactiele training
worden de tactiele vaardigheden en kennis van een
kind gestimuleerd en getraind.
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21e-eeuwse onderwijs
Onder 21e eeuws onderwijs worden vaardigheden
verstaan die leerlingen nodig hebben om succesvol
deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. De
vaardigheden zouden leerlingen moeten uitrusten voor
een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die
naar verwachting steeds sneller zal veranderen en
die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen
verwacht. Het gaat om de volgende vaardigheden:
-- Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen
overbrengen en begrijpen.
-- Samenwerken: het samen realiseren van een doel en
anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.
-- Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een
probleem te herkennen en daarna tot een plan te
komen om het probleem op te lossen.
-- Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande
vraagstukken te vinden.
-- Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te
komen tot weloverwogen en beargumenteerde
afwegingen, oordelen en beslissingen.

-- Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om
effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale
achtergronden.
-- ICT-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden
ie nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen
gaan.
-- Informatievaardigheden: een informatiebehoefte
kunnen signaleren en analyseren, en op basis hiervan
relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken
en gebruiken.
-- Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te
gaan met media.
-- Computational thinking: problemen zo kunnen
formuleren dat het mogelijk wordt om een computer
of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen.
-- Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor
verantwoordelijkheid nemen in de context van een
bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met
de eigen capaciteiten.
Nathanael heeft muziekles met belletjes.

waarna de leerling een ICT paspoort krijgt en er aan
ICT-doelen gewerkt kan worden. Deze doelen zijn speciaal ontwikkeld voor onze leerlingen. Tevens wordt er
multidisciplinair gekeken welke (digitale) hulpmiddelen
kunnen bijdragen aan de autonomie en zelfstandigheid.
Op de VSO afdeling wordt het internetplatform ‘ikbenonline.com’ gebruikt. Het platform sluit goed aan bij de
vaardigheid Mediawijsheid. Door ‘Ik Ben Online’ kunnen
leerlingen binnen een beschermde omgeving meedoen
in de digitale wereld. Zij kunnen bijvoorbeeld een mail
sturen, muziek luisteren en een spelletje doen op hun
eigen niveau en interessegebied. Dit platform maakt
digitale participatie van leerlingen met een visuele en
verstandelijke beperking mogelijk, het vergoot hun autonomie, hun gevoel voor eigenwaarde en hun sociale
netwerk.
Onderwijs Breda heeft zich het afgelopen jaar specifiek
bezig gehouden met het verder ontwikkelen van de
vaardigheden: Communiceren, ICT basisvaardigheden,
Mediawijsheid en Computational thinking. De andere
vaardigheden worden meegenomen in het onderwijsaanbod en in de dagelijks gang van zaken.
Binnen de SO-afdeling is de aandacht vooral gericht op
de ICT basisvaardigheden. De leerlingen worden middels een specifiek ontwikkelde screening gescreend
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Voor de gehele digitale geletterdheid werkt Visio
samen met Bartimeus om de leerlijnen aan het
aanpassen voor cluster 1
Anticiperen op leerlinggedrag; team moeilijk
verstaanbaar gedrag
Moeilijk verstaanbaar gedrag is gedrag wat lastig te
interpreteren is. Onder (zeer) moeilijk verstaanbaar gedrag kan verstaan worden; gedrag dat gezien wordt als

niet begrepen, waardoor klassenleiding handelingsverlegen wordt, waardoor het onderwijsproces stagneert
en de leerling niet (meer) tot ontwikkeling komt. Het
team moeilijk verstaanbaar gedrag heeft de ambitie
dat leerlingen met (zeer) complexe gedrags- problematiek onderwijs kunnen (blijven) volgen waardoor ze tot
ontwikkeling komen.
De leerling wordt een veilige en vertrouwde leef- leeromgeving geboden, waarbij
1. de individuele (compensatie) mogelijkheden bepalen
hoe de inhoud en de vorm van het onderwijs moeten
worden ingericht.
2. de leerling scripts leert opbouwen en strategieën
eigen maken, om in de klas (en daar buiten) zo
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
3. de begeleiding gericht is op het bewerkstelligen
van emotionele veiligheid, die gebaseerd is op
vertrouwen.
4. de begeleiding voorspelbaar is en de leerling
individueel benadert met begrenzing, passend bij de
behoefte en noodzaak van het moment.
5. de begeleiding weet en snapt wat noodzakelijk is in
begeleiding indien er een ‘crisis’ situatie zich voordoet en kan prioriteiten aanbrengen in wat noodzakelijk is bij een crisissituatie.
6. de begeleiding de alertheid van de leerling in kaart
weet te brengen door middel van observaties en kan
deze ook vastleggen.

ligt bij TMVG/orthopedagoog. Het Team Moeilijk
Verstaanbaar Gedrag bestaat uit: orthopedagoog,
logopedist, ergo-/SI-therapeut en een expertise
leerkracht Autisme Spectrum Stoornissen.
Op aanvraag kunnen andere paramedici of deskundigen worden uitgenodigd om aan te sluiten.

1.4 Ons team
Binnen de school zijn medewerkers in diverse functies
werkzaam (een nadere toelichting vindt u in deel 2):
-- Directeur
-- Schoolleider
-- Coördinator
-- Gedragswetenschapper/ orthopedagoog
-- Didactisch onderzoeker
-- Leraar
-- Leraarondersteuner
-- Onderwijsassistent
-- Schoolassistent
-- Zorgmedewerker
-- Cliëntbegeleider
-- Vakleraar
-- Therapeut
-- (Locatie) Secretaresse
-- (Pedagogisch) Conciërge
-- Stagiair
-- Vrijwilliger

De signalering van moeilijk verstaanbaar gedrag kan
door iedereen plaatsvinden. Het gesignaleerde gedrag wordt altijd eerst met de leerkracht besproken.
Onderzocht wordt wat zij herkennen van het gedrag
en hoe ze ermee omgaan. De leerkracht bespreekt dit
met zijn of haar coördinator. De coördinator is op de
hoogte van eventuele eerdere interventies. Naast de
communicatieve en didactische insteek die je rondom
dit gedrag kunt maken blijkt ook de leeromgeving en
dan met name de klassenorganisatie een belangrijke
component. Soms is dit niet voldoende en is er meer
nodig om gedrag wat een leerling laat zien te begrijpen
en er passend op te reageren. De leerkracht formuleert
dan samen met de coördinator een concrete hulpvraag
waarna er 2 acties mogelijk zijn:
1. Er wordt een MDO (Multi Disciplinair Overleg) gepland. Leerkracht en coördinator bekijken samen
welke betrokken personen worden uitgenodigd.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij leerkracht met
ondersteuning van de coördinator.
2. Er volgt een aanmelding bij het Team Moeilijk
Verstaanbaar Gedrag. De eindverantwoordelijkheid
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Manon bij de opening van de VSO.EXPO.

2 Praktische informatie van A tot Z
Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid
Onze school kent een aandachtsfunctionaris sociale
veiligheid (mw. drs. M. Jacobs). Zij is tevens anti-pest
coördinator en vertegenwoordigd de school in de
landelijke bijeenkomsten sociale veiligheid van Visio Onderwijs. Daarnaast is er binnen de school een
werkgroep sociale veiligheid. We bespreken tweemaal
per jaar het veiligheidsbeleid met de leerlingenraad en
minimaal één keer per jaar met de medewerkers.
Activiteiten en vrijwillige ouderbijdrage
We besteden aandacht aan feesten en feestdagen
zoals Sinterklaas, Kerst en het Suikerfeest. Ook hebben we soms een projectweek. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld
op € 35,00 voor het eerste kind en € 25,00 voor ieder
volgend kind. Mede uit deze bijdrage worden uitgaven
bekostigd die de leerlingen ten goede komen, zoals
traktaties op sportdagen en feestdagen. Voor deze
bijdrage ontvangt u een factuur. 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.
Ook hebben we de dag van de beweging en de Nationale buitenlesdag/lentefeest. Daarnaast hebben wij
jaarlijks een culturele week en organiseren we een
schoolkamp voor alle leerlingen van de school.

Pascal haalt een kerstboom.
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AVG
De wet op de privacy (AVG) maakt het nodig maatregelen te nemen zodat het gebruik van o.a. beeldmateriaal
en het delen van contactgegevens voldoen aan de huidige vereisten op het gebied van privacybescherming.
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien
waar we mee bezig zijn. Opnamen(s) worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden zoals activiteiten,
therapieën en lessen. Daarnaast worden soms opnamen gemaakt voor scholingsdoeleinden en wordt bijvoorbeeld een (deel van een) les opgenomen om er van
te leren of om afstandsonderwijs mogelijk te maken.
Tevens maken wij beeldopnamen om de voortgang van
uw kind gedurende zijn of haar schoolloopbaan in beeld
te brengen in het digitale portfolio van uw kind.
Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van uw
kind; wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden en wij plaatsen foto’s en
video’s online of in openbare documenten uitsluitend
met toestemming van u als ouder/verzorger. Mochten
we foto’s of video’s willen gebruiken voor andere doeleinden dan laten we dat altijd weten en vragen indien
nodig uw toestemming.
Het kan het zijn dat u niet wilt dat er beeldmateriaal
van uw kind wordt hiervoor gebruikt wordt. Dit kunt u
aangeven via de parro app. De privacy voorkeuren zijn
voor u hierin zichtbaar en kunt u zelf aanpassen.
Daarnaast hebben wij diverse gegevens nodig om het
onderwijs aan uw kind goed vorm te geven. Deze gegevens bewaren we op een gesloten computersysteem
dat voldoet aan de eisen die de AVG wet ons oplegt.
Het kan voorkomen dat anderen, bijvoorbeeld andere
ouders, foto’s maken tijdens bepaalde schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op en kan daar
daarom geen verantwoordelijkheid voor dragen maar
wij gaan ervanuit dat ook zij terughoudend zijn bij het
verspreiden van beeldmateriaal.
Bijdrage schoolreis, schoolkamp, werkweek
en/of buitenlandse reis
Voor de leerlingen organiseren we een schoolkamp
of schoolreisje; dit is afhankelijk van de leeftijd en
mogelijkheden van de leerlingen. Het is een waardevolle activiteit voor de leerlingen, maar de kosten in
geld en menskracht drukken zwaar op onze begroting.
Met instemming van de medezeggenschapsraad vragen
wij een eigen bijdrage aan de ouders van wie de kinderen meegaan op een schoolreis. De eigen bijdrage is
€ 50,00 bij een schoolkamp en € 25,00 voor een een-

daagse schoolreis. Deze bedragen zijn overeenkomstig
landelijk beleid.
Vanuit de klas van uw kind hoort u hoe deze bedragen
geïnd worden. Als er omstandigheden zijn waardoor u
deze kosten niet kunt betalen, verzoeken wij u contact
op te nemen met de schoolleider. Samen met u zoeken
wij naar een oplossing.
COVID-19 (Corona) crisis:
Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft Corona een behoorlijke impact op ons onderwijs gehad. Mogelijk zal dat
ook dit schooljaar het geval zijn. Het kan zijn dat door
een nieuwe Corona uitbraak in het komende schooljaar
bepaalde zaken anders vorm gegeven zullen worden
dan in deze schoolgids staat omschreven. Positieve
uitkomsten voortvloeiend uit de Corona crisis:
-- Hybride onderwijs vormen: Er is meer mogelijk met
onderwijs op afstand onder andere door ICT in te zetten in het onderwijs zowel op school als thuis (een
nadere toelichting vindt u in deel 2).
-- Ouderbetrokkenheid ook op afstand mogelijk: Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de inhoud
van het onderwijs is vergroot door op afstand over
en weer mee te kijken in de schoolse setting of in de
thuis situatie kunnen bepaalde vaardigheden gezamenlijk aangeleerd worden.
-- Vergaderingen op afstand: Vergaderingen/(OPP)
gesprekken, MR en ouderraad vergaderingen worden
veelal via een “Teams” verbinding tot stand gebracht
waardoor meer multidisciplinair deelgenomen kan
worden en de tijd efficiënter kan worden ingedeeld.
-- Aandacht voor hygiënisch werken: procedures en
protocollen zijn aangescherpt en er zijn scholingen
voor ontwikkeld.
Financiële regelingen
Gemeente
De gemeente waar de leerling ingeschreven staat, is
verantwoordelijk voor het leerling vervoer. Taxivervoer
kunnen ouders bij de gemeente aanvragen. Als een
leerling verzorging, verpleging of individuele begeleiding nodig heeft tijdens schooltijd, financiert de
gemeente dit in eerste instantie vanuit de jeugdwet
(tot 18 jaar) of WMO (vanaf 18 jaar). Hiervoor geeft de
gemeente tijdelijke indicaties af, die de ouders met
documenten vanuit school kunnen aanvragen. De gemeente betaalt Visio bijvoorbeeld voor een zorgmedewerker in de klas. Dit doen ze rechtstreeks vanuit Zorg
in Natura (ZIN) of via ouders via een Persoonsgebonden
Budget (PGB). Meestal dekt ZIN de kosten het beste.
De adviseur zorgbemiddeling vanuit Visio sluit met de
gemeentes contracten. Uw aanvraag loopt meestal via
het WIJ-team of Centrum Jeugd en Gezin.
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Leerling bij de schommel.

Zorgkantoor
Wanneer iemand een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap heeft én de rest van zijn
leven 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kan
een WLZ indicatie aangevraagd worden. Een eenmaal
afgegeven indicatie is levenslang geldig. Het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt een aanvraag
en kiest een zorgprofiel (ZG-visueel is voor Visio het
handigst). Met een WLZ hoeft een leerling niet meer
via de gemeente tijdelijke contracten af te sluiten. Het
zorgkantoor financiert 24 uurs zorg op basis van wat
er nodig is. Hier kan een zorgmedewerker op school uit
bekostigd worden met weer de keuze voor ZIN of PGB.
Ook kan hiermee een logeerplaats, woongroep, vakantieopvang en dagbesteding vergoed worden. Wanneer
een leerling intern bij Visio woont, valt de bekostiging
van behandeling (fysiotherapie, logopedie) en onderzoeken ook hieronder. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage. Verdere informatie kunt u vinden via de website
van het CIZ: www.ciz.nl.
Zorgverzekering
Voor onderzoeken en behandelingen van thuiswonende
leerlingen moet een beroep gedaan worden op de zorgverzekering, behalve als de leerling een ZG vis indicatie
heeft; dan wordt behandeling bekostigd vanuit de WLZ.
Denk daarbij aan logopedische, fysiotherapeutische,

visuele, psychologische en ICT onderzoeken en behandelingen/trainingen. Voordat een onderzoek of behandeling start, zal Visio dit met u bespreken.
UWV
Aanvragen van vergoedingen voor hulpmiddelen voor
mensen met een visuele beperking kunnen bij het UWV
alléén digitaal worden ingediend via www.uwv.nl/particulieren; uw kind dient wel over een geldig DigiD te
beschikken (zo nodig aanvragen via www.digid.nl).
18+
Is uw kind 17 jaar, dan ontvangt u van ons een brief
met zaken die u mogelijk moet regelen. Denk daarbij
aan een beoordeling van het arbeidsvermogen door
het UWV met mogelijke Wajong-aanvraag of banenafspraak, bijstandsmogelijkheden, tegemoetkoming
scholieren, eigen risico zorgverzekering, eigen bijdrage
WLZ, mentorschap, curatele en bewind. We proberen
als school op de hoogte te blijven van alle huidige
mogelijkheden en verplichtingen en u daarbij zo goed
mogelijk te adviseren via deze brief. Heeft u een kind
van 17 jaar of ouder en deze brief nog niet ontvangen,
vraag er dan naar bij de mentor van de klas. Meer
informatie is ook te vinden op www.rechtspraak.nl
en www.regelhulp.nl.

Tegemoetkoming Scholieren
Jongeren vanaf achttien jaar die voltijds op het Voortgezet Onderwijs zitten, kunnen in aanmerking komen
voor de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Deze
tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het
kwartaal na de 18e verjaardag. Ouders krijgen dan
geen kinderbijslag meer. Aanvragen via het formulier
Aanvraag tegemoetkoming scholieren: Aanvragen
tegemoetkoming scholieren (202Kb, pdf) , het liefst
vóór het einde van het schooljaar (31 juli). Er wordt een
basistoelage toegekend en afhankelijk van het inkomen
van ouders soms ook nog een aanvullende toelage.
Indien de jongere op kamers woont, is de toelage hoger
dan wanneer bij ouders gewoond wordt. Gebruik de
rekenhulp om te zien hoeveel toelage mogelijk is. Voor
meer informatie over deze regeling wordt u verwezen
naar DUO.
De adviseurs zorgbemiddeling van Visio kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de juiste financiering.
Wilt u naar een onafhankelijke cliëntondersteuner?
Kijk dan op www.mee.nl of neem contact op met uw
zorgkantoor. Wie overweegt een PGB aan te vragen kan
ook contact zoeken met Per Saldo: T 0900 742 48 57/
www.pgb.nl.
Gym- en zwemkleding
Vrijwel alle leerlingen zwemmen onder begeleiding
van een vaste begeleider. U dient voor uw kind voor
de zwemkleding en een handdoek te zorgen. Voor de
gymlessen in het VSO verwachten wij dat u een T-shirt
meegeeft.
Hoofdluis
Hoofdluis is een vervelend probleem, zowel voor de
thuissituatie als op school. Indien u bij uw kind hoofdluis constateert wordt u verzocht direct contact op te
nemen met de leraar van uw kind. Op school nemen
wij dan onze maatregelen en lichten de overige ouders
van de groep in. Vanuit school kunt u informatie krijgen over de bestrijding van hoofdluis. Wij vragen alle
ouders en verzorgers om hun medewerking om erger te
voorkomen.

Praktijk les individueel - Sammy achter de papierversnipperaar.
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Lesuitval
De lesuitval bij Visio onderwijs Breda is minimaal.
Vergaderingen en besprekingen zijn zoveel mogelijk na
schooltijd. Bij ziekte van een leerkracht wordt deze zo
mogelijk vervangen of zoeken we binnen het team een
andere oplossing. In het uiterste geval lukt het ons niet
om op een veilige verantwoorde manier de lessen te
verzorgen, dan vragen wij u om uw kind thuis te houden
en zo mogelijk onderwijs op afstand te laten volgen.

Lijst met nuttige adressen
Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon
Koninklijke Visio heeft landelijk beleid met procedure
rond klachtenafhandeling. De klachtenfunctionarissen van Visio zijn Natasha Harmusial (tel. 06 46 93
89 78) en Martine Vos (tel. 06 42 96 51 68). Zij nemen
de rol van bemiddelaar op zich bij ontevredenheid en/
of klachten van cliënten en leerlingen. Zij zijn ook te
bereiken via klacht@visio.org. Annet Hogenesch is de
vertrouwenspersoon, zij is te bereiken via info@annethogenesch.nl of 06 112 05 190. De klachtenregeling is
gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (WKKGZ). Op de website en in een folder is meer
te lezen over de huidige klachtenregeling. De klachtencommissie voor medewerkers is te bereiken via
klachtencommissiemedewerkers@visio.org
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele
intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u
contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van
de Onderwijsinspectie T 0900 111 31 11
MEE
De coöperatieve vereniging MEE NL zet zich met de
regionale MEE-organisaties in voor een samenleving
waarin mensen met een beperking gewoon kunnen
meedoen. Net als ieder ander.
MEE west Brabant, telefoon nummer: 076-5223090
web site: https://www.mee.nl

meldcode gebruiken als er zorgen zijn over het welzijn
van een kind.
Onderwijstijdvermindering
In bijzondere gevallen kan de onderwijstijd verminderd
worden. De reden en de consequenties hiervan moeten
duidelijk worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) inclusief een einddatum. In een dergelijk geval hebben wij vaak een medische verklaring
van u nodig. De commissie leerling-zorg (CLZ) vraagt
de onderwijstijdvermindering aan bij de Inspectie van
Onderwijs. De leerling wordt die dag(delen) als ‘geoorloofd afwezig’ geregistreerd.
Onderzoek door oogarts, schoolarts en
maatschappelijk werk
De schoolarts en de oogarts onderzoeken de leerlingen
in ieder geval één keer na plaatsing binnen de school en
daarna elke drie jaar. Tijdens deze onderzoeken wordt
de leerling gescreend. Voorafgaand aan dit onderzoek
wordt u door de maatschappelijk werkende gebeld. Dit
om u op de hoogte te brengen van de onderzoeken en
om eventuele vragen vanuit u als ouder(s)/verzorger(s)
vooraf al kenbaar te kunnen maken. Ouders/verzorgers
wordt gevraagd bij de onderzoeken aanwezig te zijn.
Als dit onmogelijk is kan, na vooraf overleg, de klassen-

Verzamelsites met nuttige informatie voor mensen met
een visuele beperking
https://www.eduvip.nl/
https://www.worldwidevision.nl/
https://kennisportaal.visio.org/
Gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc.
www.regelhulp.nl
Lunchpakket, fruit en tussendoortjes
We verwachten dat leerlingen dagelijks eten en drinken
voor in de pauzes meenemen.
Meldcode
De meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ is een stappenplan. Hierin staat wat een leraar
moet doen bij huiselijk geweld of kindermishandeling,
of als hij dit vermoedt. Bijvoorbeeld hoe de leraar de
ouders kan vertellen dat hij zich zorgen maakt. Het
doel is altijd om ouders zo vroeg mogelijk te helpen.
En hen uit te leggen waarom hulp zo belangrijk is. Elke
organisatie die werkt met ouders en kinderen moet de
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Aaafke tijdens praktijkonderwijs.

ParnasSys en Parro
ParnasSys is het leerling administratie systeem (LAS);
daaraan gekoppeld is de “parro app” en in de toekomst
het ouderportaal. Parro is een online ‘heen-en-weerschriftje’ app, waardoor de overdracht tussen klas en
thuis makkelijk en veilig (AVG) online kan gebeuren.
Het Ouderportaal is een portaal waar dossier gegevens
(OPP verslagen, oudergesprekken etc.) veilig en makkelijk gedeeld kan worden met ouders. Ouders kunnen online inloggen in het portaal en de klaargezette stukken
lezen en/of opslaan. Hierdoor hoeft privacy gevoelige
informatie niet meer gemaild te worden of via post of
in de rugzak van de leerlingen verstuurd te worden.
Schoolbenodigdheden
Op onze school worden alle benodigde materialen door
de school verstrekt.
Schooltijden
Maandag
09.15 – 15.30 uur
Dinsdag		
09.15 – 15.30 uur
Woensdag
09.00 – 12.30 uur
Donderdag
09.15 – 15.30 uur
Vrijdag 		
09.15 – 15.30 uur
De middagpauze is van 12.55 – 13.25 uur.

Schoolregels
Alle schoolregels komen ten goede aan het pedagogisch klimaat en zijn onder te brengen in de volgende
merkwaarden: Betrouwbaar, Gedreven, Eigen wijze,
Vernieuwend en Veilig. Meer hierover is terug te vinden
in hoofdstuk 4.
Telefonisch contact
Wij verzoeken u om alleen buiten de lestijden contact
op te nemen met de klassenleiding of de therapeuten. Alleen in dringende gevallen kunnen wij u met
hen doorverbinden. Telefoon: 088 585 82 00 (bij geen
gehoor: 06-21313706)
Sammy tijdens praktijkonderwijs.

leiding mee gaan naar het onderzoek. De schoolarts, de
oogarts en de maatschappelijk werkende maken deel
uit van de Commissie Leerlingen Zorg.
Overblijven
Visio onderwijs Breda hanteert een continurooster. Dat
wil zeggen dat de leerlingen van 09.15 uur tot 15.30 uur
(m.u.v. woensdag 09.00 tot 12.30 uur) op school aanwezig zijn. Ook tijdens de middagpauze zorgt de school
voor opvang en toezicht.
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Traktaties
Wanneer uw kind jarig is, dan besteden
wij daar graag aandacht aan. In principe
wordt de verjaardag gevierd binnen de
eigen groep. Wij adviseren u vooraf
contact op te nemen met de leerkracht,
omdat sommige kinderen gehouden zijn aan een dieet.
Uren onderwijs
Kinderen zitten gemiddeld acht jaar in het basisonderwijs. Leerlingen die jonger dan zeven jaar zijn, moeten

verplicht 880 uren onderwijs per schooljaar krijgen;
voor bepaalde groepen VSO leerlingen gaat het om
1000 uren onderwijs per jaar. Visio Onderwijs Breda voldoet ruimschoots aan deze eis; alle leerlingen volgen
het rooster van minimaal 1000 uren per jaar (telling
periode oktober–oktober). Als ouders/ verzorgers het
noodzakelijk vinden dat het wekelijks aantal uren
onderwijs van hun kind jonger dan zeven jaar beperkt
moet worden, dan kan in overleg met de Commissie
Leerlingen Zorg een dagdeel gekozen worden, waarop
de betreffende leerling geen onderwijs volgt.
Vakanties
Herfstvakantie

24-10-2022

t/m

28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022

t/m

06-01-2023

Krokusvakantie

20-02-2023

t/m

24-02-2023

Goede Vrijdag

07-04-2023

2e paasdag

10-04-2023

Koningsdag/
Meivakantie

24-04-2023

t/m

05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023

t/m

19-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

17-07-2023

t/m

25-08-2023

Voor een overzicht van deze dagen en de studie- en
leerling-vrije dagen verwijzen wij u naar een apart
schrijven dat u bij aanvang van het schooljaar ontvangt.
Verlof
Extra verlof is niet mogelijk, tenzij er sprake is van
artikel 13A van de Leerplichtwet.
Er zijn twee soorten extra verlof. Extra vakantieverlof
en extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Voor beide soorten verlof geldt dat er een maximum
van tien dagen aan verbonden is. Bij extra vakantieverlof is alleen sprake van toekenning van verlof indien
aantoonbaar is dat een van beide ouders door de specifieke aard van zijn of haar beroep niet in staat is om
tijdens de schoolvakantie vakantie te genieten. Verlof
dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de schoolleider van de school. Verlof kan nooit worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie. Bij
extra verlof wegens gewichtige omstandigheden kan
verlof worden toegekend bij bijzondere plezierige of
minder plezierige gebeurtenissen zoals verhuizingen,
gezinsuitbreiding, overlijden, huwelijk, et cetera. Ook
dit verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij
de schoolleider van de school. Als er voor meer dan tien
dagen verlof wordt aangevraagd of genomen, dan dient
de schoolleider de aanvraag te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien de schoolleider
van de school het nodig vindt, kan er overleg met de
leerplichtambtenaar plaatsvinden.
Vrije woensdagen voor leerlingen tot 7 jaar:
2022: 7-9, 14-9, 21-9, 5-10, 12-10, 2-11, 9-11, 16-11, 23-11,
7-12, 14-12.
2023: 11-1, 18-1, 1-2, 8-2, 1-3, 8-3, 15-3, 22-3, 5-4, 10-5,
17-5, 24-5, 7-6, 14-6, 21-6, 4-7.
Woensdagen waarop leerlingen tot 7 jaar wel naar
school moeten :
2022: 28-9, 19-10, 30-11, 21-12.
2023: 25-1, 15-2, 29-3, 19-4, 31-5, 28-6, 12-7.

Rafael doet mee aan carnaval.
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Vervoer van en naar school
Leerling vervoer
De woongemeente van de leerling is
verantwoordelijk voor het leerling
vervoer. Bij veel van onze leerlingen is het voor ouders
niet haalbaar hun kind dagelijks te brengen en te halen
en dan zet de gemeente taxi’s of taxibusjes in. Daar
hoeft u niets voor te betalen. Sommige gemeenten
verwachten van u om één rit in de week zelf uit te voeren. U kunt het leerling vervoer zelf bij uw gemeente
aanvragen. Het formulier dat uw gemeente voor de

eerste aanvraag gebruikt, staat altijd op hun website.
Vaak vraagt de gemeente daarna om bevestiging van
de school voor de noodzaak van dit leerling vervoer. Dit
formulier kan de locatie secretaresse van de school in
overleg met de gedragswetenschapper of coördinator
invullen en ondertekend aan u teruggeven. Als er problemen zijn met de toewijzing van het taxivervoer kan
de school een bemiddelende of adviserende rol spelen.
Vervoer BSB, weekend opvang en vakantie opvang
De gemeente is niet verantwoordelijk voor vervoer
van of naar de BSB, de weekend opvang of de vakantie
opvang van Visio. Alternatief vervoer is dan noodzakelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de
coördinator van de flex-producten van Visio de Blauwe
kamer.

lijke situatie zijn waarbij een leerling vervroegd opgehaald wordt door de vervoerder. Wij geven de leerling
pas vervroegd mee als ouders ons hierover geïnformeerd hebben en daarmee aangeven dat er iemand
thuis is bij aankomst van de leerling. Vervroegd ophalen vermeldt de leraar vervolgens in de verzuimregistratie. Als de school besluit vervroegd dicht te
gaan in geval van een weerswaarschuwing of calamiteit, dan bellen de leraren van elke klas de ouders en
maken samen afspraken over het regelen van het vervoer. Deze afspraak wordt door de mentor genoteerd.
Ook hier geldt dat leerlingen niet mee kunnen met de
taxi als er geen contact is geweest met hun ouders.
Schoolsluiting
In het geval van een schoolsluiting verwachten wij dat
u zelf de taxi van uw kind afbelt. U wordt daarover zo
vroeg mogelijk door de schoolleider via de mail op de
hoogte gesteld.
Verzekeringen
Een nadere toelichting vindt u in deel 2
Video besprekingen via een “Teams” verbinding
Binnen Visio Onderwijs hebben alle leerlingen een
Office365 account. Hiermee kunnen leerlingen/ouders
gebruik maken van de verschillende diensten die Office
biedt, zoals onedrive, stream en Teams. Teams biedt de
mogelijkheid om op een snelle, veilige en eenvoudige
manier met elkaar in contact te komen, samen te werken en te communiceren. Hierdoor is de mogelijkheid
ook ontstaan om video gesprekken met elkaar te voeren. Maar ook kunnen leerlingen die om welke omstandigheid dan ook thuis zijn en het schoolprogramma niet
fysiek op school kunnen volgen, aansluiten middels
dit medium. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om
bijvoorbeeld OPP gesprekken; MR bijeenkomsten en andere ouderbijeenkomsten
via Teams te organiseren.

Raysha aan het werk achter de computer.

Vervroegd ophalen
In geval van een weerswaarschuwing, kunnen vervoerders besluiten niet te rijden of de leerlingen eerder uit
school te halen. Elke gemeente heeft hierbij zijn eigen
protocollen en we verwachten van u dat u in geval van
calamiteiten bereikbaar bent voor de taxicentrale.
Als school laten wij leerlingen pas vervroegd naar huis
gaan als óf de vervoerder óf de mentor contact met u
heeft gehad en we weten dat er iemand thuis zal zijn.
Ook zonder weerswaarschuwing kan er een uitzonder-
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Vrijstelling onderwijsactiviteiten
Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn
verplicht deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten
uit het onderwijsprogramma. Voor sommige onderwijsactiviteiten kunnen de ouder(s)/verzorger(s) vanwege
bijvoorbeeld geloofsovertuiging of andere gewichtige
redenen vrijstelling vragen bij het bevoegd gezag. Voor
de vrijgestelde activiteiten komen in dat geval vervangende onderwijsactiviteiten in de plaats die beter
aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden een
leerling vrijstelling kan krijgen.

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van o.a. mensen met
een verstandelijke beperking. Visio onderwijs Breda
handelt in de geest van deze regelgeving. Voor meer
informatie: https://www.dwangindezorg.nl/wzd
Ziekte
Een ziek kind hoort thuis te zijn en
niet op school. Wanneer uw kind
bijvoorbeeld koorts (38˚ of hoger) of diarree heeft, dan
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.
Ziekmeldingen en schoolverzuim
Indien een kind door ziekte of doktersbezoek afwezig
is, dan dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden
via de Parro app bij de klassenleiding. Bij niet gemelde
afwezigheid van de leerling nemen we zo snel mogelijk
contact op met de ouder/verzorger. Zoals u weet, is
uw kind verplicht de lessen bij te wonen. Zijn er andere
redenen dan ziekte om niet op school aanwezig te zijn,
dan is het noodzakelijk om hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming te vragen aan de schoolleider. Voor het
aanvragen van verlof dient u een formulier in te vullen,
te verkrijgen bij de klassenleiding of het secretariaat
van de school. Voor niet-leerplichtige leerlingen hanteren wij dezelfde regels.
Zonder geldige reden te laat komen wordt door de
leerkracht genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Als
dit regelmatig voor komt wordt u als ouder/verzorger
uitgenodigd voor een gesprek over dit onderwerp. Als
te laat komen vaak voor komt dan melden wij dit bij de
leerplicht ambtenaar.
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Rosslyn met de opblaas sneeuwpop in de klas.

3 Kwaliteit van ons onderwijs
3.1

Verantwoording Leeropbrengsten april 2022

In dit hoofdstuk spreken we veel over de leerroutes en doelgroepen 1-7, zoals nader toegelicht wordt in
hoofdstuk 4. Voor het begrijpen van dit hoofdstuk hier alvast een korte samenvatting:
Leerroute

SO met uitstroomverwachting:

VSO met uitstroomverwachting:

1

VSO-emb

Belevingsgerichte dagbesteding

2

VSO-mb

Taakgerichte dagbesteding

3

VSO-mb

Arbeidsmatige dagbesteding / Beschut werk

4

Praktijkonderwijs

Beschut werk / Arbeid

5

Praktijkonderwijs / VMBO-bb

Arbeid / MBO-entree

6

VMBO-kb / VMBO-gl / VMBO-tl

MBO-2 / MBO-3 / MBO-4

7

HAVO / VWO

MBO-3 / MBO-4 / HBO / WO

3.1.1 Opbrengsten SO (doelgroep 1-7)
Visio en Bartiméus hebben geïnvesteerd in het bouwen
van een Power BI ‘Onderwijs Leerrendement’, waarmee
we alle gegevens vanuit EduMaps kunnen analyseren.

Het gaat hier om leerling gegevens uit:
-- het OPP (leerroutes en uitstroombestemming);
-- het OVM (ontwikkelingsleeftijd en sociale
opbrengsten);
-- de leerlijnen (behaalde lesdoelen en vaardigheden).

Aantal leerlingen per leerroute op het SO binnen Visio:

Aantal SO leerlingen per doelgroep
25

20
2
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10

5

0
Leerroute 1

Leerroute 2

Leerroute 3

Amsterdam

Breda

Resultaten
Onderwijs Breda hanteert het OPP als uitgangspunt
voor inschaling van de leerling op de leerlijnen. Door
middel van observatie wordt beoordeeld of de gestelde
doelen uit de leerlijnen gehaald worden. Dit doen wij
omdat onze leerlingen niet of nauwelijks in staat zijn
om zelfstandig een genormeerde toets te maken. Door
meerdere mensen te laten observeren, maken we het
oordeel minder subjectief, we gebruiken hiervoor het
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Leerroute 4
Haren

Leerroute 5
Rotterdam

Leerroute 6

Leerroute 7

Grave

OVM. Het OVM meet de ontwikkelingsleeftijd. Dit vergelijken we met de kalenderleeftijd. Afwijkingen tussen
inschaling in leerroute tussen OVM en OPP zijn beredeneerd en omschreven in het OPP. Jaarlijks worden de
gegevens uit het OVM gebruikt om de resultaten per
klas (de klassenfoto) te bekijken en resultaten voor
de school als geheel te analyseren (de schoolfoto). Als
benchmark gebruiken we de resultaten van alle cluster
één scholen in Nederland (de clusterfoto).

Bestendiging algemene leerroute
In de Power BI ‘Onderwijs Leerrendement’ zien we de algemene leerroute van de leerling door de jaren heen. Deze
algemene leerroute is gekoppeld aan een verwachte uitstroombestemming. De ambitie van Visio en Bartiméus is
dat 80% van de huidige leerlingen nog dezelfde algemene leerroute volgt als twee jaar geleden in het OPP was vastgesteld.
Algemene leerroute in OPP SO
Leerroute

Visio landelijk

Visio Breda

GELIJKE leerroute als 2 jaar geleden

87,3 %

83,3 %

HOGERE leerroute dan 2 jaar geleden

2,4 %

0%

LAGERE leerroute dan 2 jaar geleden

10,3 %

16,7 %

Door scholing zijn we steeds nauwkeuriger gaan kijken naar de ontwikkeling van leerlingen. We stellen vooral op de
SO afdeling het uitstroom perspectief realistisch maar wel zo ambitieus mogelijk. Het gaat op de SO afdeling om
jonge leerlingen die nog goed in kaart gebracht moeten worden en voor het eerst in een aangepaste leeromgeving
onderwijs krijgen aangeboden. Door het uitstroom niveau zo hoog mogelijk te stellen leggen we de lat voor het onderwijsaanbod automatisch hoog. Gestreefd wordt naar het uitstromen op het vastgestelde uitstroom niveau.
Sociaal emotionele opbrengsten SO
De sociaal emotionele opbrengsten bepalen we met enkele observatielijnen uit het OVM (Ontwikkelingsvolgmodel).
Door de onderwijsleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd met elkaar te vergelijken zien we in welke leerroute een leerling volgens het OVM het beste past.
Gemiddelde leerroute sociaal emotioneel SO-emb doelgroep 1
Basale lijnen OVM

Visio landelijk

Visio Breda

MH Emotionele ontwikkeling

0,81

1,00

MH Relatie met volwassenen

0,81

0,73

MH Zelfbeleving, zelfbesef

0,77

0,73

MH Zelfstandigheid, zelfredzaamheid

0,74

0,73

Totaal

0,78

0,80

Visio onderwijs Breda wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Doelgroep 1 scoort dus in de lijn der
verwachting op sociaal emotionele ontwikkeling.
Gemiddelde leerroute sociaal emotioneel SO-mb doelgroep 2-4
Basale lijnen OVM

Visio landelijk

Visio Breda

Zelfstandigheid, autonomie

2,58

1,17

Zelfbeleving, zelfbesef

2,50

1,17

Zelfredzaamheid

2,34

1,08

Emotioneel welbevinden

2,19

0,92

Totaal

2,40

1,73

Visio onderwijs Breda scoort lager dan het landelijk gemiddelde. Komend schooljaar zal onderzocht worden wat hier
een oorzaak van is en zal hier meer gericht aandacht aan besteed worden door de inzet van een nieuwe methode.
De lagere score kan tevens verklaard worden omdat de SO afdeling relatief veel jonge leerlingen huisvest die op dit
moment nog laag op doelgroep 2 niveau scoren. Voor leerlingen met dit niveau is het lastig om duiding te geven aan
het emotioneel welbevinden en zelfbeleving of zelfbesef. Dat geldt ook voor zelfstandigheid, autonomie en zelfredzaamheid.
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3.1.2 Opbrengsten VSO-mb (doelgroep 1-4)
Visio en Bartiméus hebben geïnvesteerd in het bouwen van een Power BI ‘Onderwijs Leerrendement’, waarmee we
alle gegevens vanuit EduMaps kunnen analyseren. Het gaat hier om leerlinggegevens uit:
-- het OPP (leerroutes en uitstroombestemming);
-- het OVM (ontwikkelingsleeftijd en sociale opbrengsten);
-- de leerlijnen (behaalde lesdoelen en vaardigheden).
Aantal leerlingen per leerroute op het VSO-mb binnen Visio:

Aantal VSO-mb leerlingen per doelgroep
14
12
10
8
6
4
2
0
Leerroute 1

Leerroute 2
Amsterdam

Breda

Leerroute 3
Haren

Rotterdam

Leerroute 4
Grave

Bestendiging algemene leerroute
In de Power BI ‘Onderwijs Leerrendement’ zien we de algemene leerroute van de leerling door de jaren heen. Deze
algemene leerroute hoort bij een verwachte uitstroombestemming. De ambitie van Visio en Bartiméus is dat 80%
van de huidige leerlingen nog dezelfde algemene leerroute volgt als twee jaar geleden in het OPP was vastgesteld.
Algemene leerroute in OPP VSO-mb
Leerroute

Visio landelijk

Visio Breda

GELIJKE leerroute als 2 jaar geleden

95,1 %

96,3 %

HOGERE leerroute dan 2 jaar geleden

1%

0%

LAGERE leerroute dan 2 jaar geleden

3,9 %

3,7 %

Onderwijs Breda huisvest in het VSO leerlingen in doelgroep 1 t/m 3; dit omdat leerlingen met een hoger niveau
gedurende de periode dat ze in het SO gedeelte zitten de overstap naar Rotterdam of Grave maken. In het VSO zit
3,7 % van de leerlingen lager dan het eerdere OPP. Dit is te verklaren; het gaat hier om één leerling die op later
leeftijd is ingestroomd in onze school.
Sociaal emotionele opbrengsten VSO mb
De sociaal emotionele opbrengsten bepalen we met enkele observatielijnen uit het OVM (Ontwikkelingsvolgmodel).
Door de onderwijsleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd met elkaar te vergelijken zien we in welke leerroute een
leerling volgens het OVM het beste past.
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Gemiddelde leerroute sociaal emotioneel VSO-emb doelgroep 1
Basale lijnen OVM-MH

Visio landelijk

Visio Breda

Zelfstandigheid, autonomie

0,92

0,87

Zelfbeleving, zelfbesef

0,88

0,81

Zelfredzaamheid

0,88

0,81

Emotioneel welbevinden

0,86

0,77

Totaal

0,88

0,81

Op zelfstandigheid scoort Breda lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is te verklaren doordat Visio onderwijs Breda relatief veel zorg afhankelijke doelgroep 1 leerlingen huisvest met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte.
Gemiddelde leerroute sociaal emotioneel VSO-mb doelgroep 2-4
Basale lijnen OVM

Visio landelijk

Visio Breda

Zelfstandigheid, autonomie

2,77

1,31

Zelfbeleving, zelfbesef

2,60

1,23

Zelfredzaamheid

2,46

1,15

Emotioneel welbevinden

2,36

1,00

Totaal

2,55

1,17

Onderwijs Breda scoort significant lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is lijn met de relatief lagere score in de
SO afdeling. Deels is dit te verklaren omdat de school veel leerlingen huisvest op een laag doelgroep 2 niveau.
Leerlingen laten gedrag af en toe bij vertrouwde personen zien en in mindere mate in andere situaties, daardoor
wordt OVM lager ingevuld. Onderzocht zal worden of dit doelgroep afhankelijk is of dat het onderwijs hier op aangepast kan worden. Tevens zal bekeken worden hoe we dit school breed kunnen verbeteren. Een nieuwe methode
voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt hierop ingezet.

3.1.3 Evaluatie ambities schooljaar 2021-2022
Vanuit resultaten schoolfoto:
-- Tijdsoriëntatie werd in de schoolfoto hoog gescoord.
Op het moment dat er sprake was van een ritme/
routine kon er al iets ingevuld worden in OVM, echter
de intrinsieke motivatie was dan vaak (nog) niet
aanwezig. Onderzocht zou worden of dit juist bij leerlingen met ASS (autisme spectrumstoornis) hoger
scoorde dan bij leerlingen zonder ASS. Gebleken is
dat dit niet te onderzoeken is. Het aantal variabelen
is te groot waardoor niet met zekerheid geconstateerd kan worden of het echt met ASS te maken
heeft. Vanuit de theorie weten we dat niet alleen
kinderen met ASS maar zeker ook blinde kinderen
gebaat zijn bij vaste ritmes en routines. In de vernieuwde, meer gedetailleerde schoolfoto, is bovenstaande constatering ook niet meer terug te zien.
- Aandacht voor de resultaten in OVM voor wat betreft
spel. Onderzocht zou worden of deze hoger liggen
in de nieuwe schoolfoto nadat door scholing spel
gerichter ingezet kon worden. De ontwikkelingsstappen die geobserveerd moeten worden in OVM
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zijn nog te groot om daar dit schooljaar groei in te
zien. Spel blijft wel licht achter tov de andere ont-

Tristan aan het knutselen.

wikkelingsgebieden. Nieuwe ambitie voor SO:
Afgelopen jaren is er ingezet op het buitenspel en
participatie in de gymzaal (softplay); komend schooljaar zal het speel-/leergedrag aanbod meer aandacht
krijgen op de SO afdeling.
-- Met ingang van het schooljaar 2019-2020 was ingezet op een nieuwe, begeleide manier van buitenspelen. Onderzocht zou worden of en hoe de nieuwe
opzet invloed heeft op het leerrendement. Net zoals
hierboven is omschreven zijn de stappen die gezet
moeten worden om hoger te scoren in OVM te groot
om nu al tot resultaten te leiden. De verwachting is
dat dit pas de komende jaren terug te zien zal zijn.

Rafael maakt een vogelhuisje.

Vanuit het jaarplan
-- “Werken met gefundeerde methoden”: Lichaamsbeweging bij kinderen met emb draagt bij aan verbeteren van algehele gezondheid, alertheid, verwerven
van vaardigheden, kwaliteit van leven, participatie
en verminderen van moeilijk verstaanbaar gedrag.
Als conclusie kunnen we stellen dat de nieuwe inrichting met softplaymateriaal de beweeglessen voor
de kinderen leuker maakt en er ook voor zorgt dat ze
meer mee kunnen doen en meer eigen regie ervaren
in en tijdens de gymlessen. Geen enkel kind blijft
nog in de rolstoel en ieder kind heeft mogelijkheden
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om op zijn eigen niveau te bewegen op het softplaymateriaal. Daarnaast blijkt ook de groep blinde
en slechtziende kinderen veel baat te hebben bij de
softplay materialen; we zien dat zij veel meer durven
in deze veilige omgeving en op die manier ook veel
meer gaan bewegen dan in de oude gymzaalsituatie.
Het volledige onderzoek en de reslutaten zijn op te
vragen bij school.
-- De school heeft een passend aanbod voor afstandsleren voor de (e)mb doelgroep: Afstandsleren wordt als
‘gewoon’ beschouwd door leerlingen, medewerkers
en ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen die door omstandigheden thuis of in het ziekenhuis zijn en langdurig
niet fysiek op school aanwezig kunnen zijn, worden
op vaste momenten betrokken bij (groeps)lessen. In
OPP’s worden ook groeiplannen opgenomen.
-- Er is een naadloze overgang van SO naar VSO en van
VSO naar de uitstroombestemming waarbij rekening
gehouden wordt met individuele behoeften: Door
het gebruik van Edumaps en de ontwikkeling van de
leerlijnen is de doorgaande lijn steeds meer zichtbaar
en toetsbaar aanwezig. Daarnaast is er aandacht
besteed aan de overgang van de SO afdeling naar
de VSO afdeling dmv een info avond voor ouders en
andere betrokkenen. Alle ouders van leerlingen in
de VSO uitstroomfase hebben een gids ontvangen
waarin tips staan voor het zoeken naar een geschikte
dagbesteding en er is dagbestedingsmarkt georganiseerd waarin ouders gericht konden zoeken naar een
geschikte dagbesteding of zich konden oriënteren op
diverse vormen van dagbesteding.
-- Er is een nieuw format schoolfoto waarin SO en VSO
uit elkaar zijn gehaald en de GO doelgroepen indeling
leidend is: Het nieuwe format is inmiddels operationeel en brengt nog veel beter en gedetailleerder dan
de vorige schoolfoto’s resultaten en ontwikkelingen
op cluster-, school-, klas- en individueel niveau in
beeld. Daarnaast kunnen de SO en VSO afdeling apart
bekeken worden, tevens kunnen alle doelgroepen
apart bekeken worden op alle hierboven omschreven
niveaus.
-- Schoolgang en (komen tot) leren wordt niet belemmerd door moeilijk verstaanbaar gedrag: De bestaande werkwijze voor moeilijk verstaanbaar gedrag
(MVG) is geëvalueerd en op locatieniveau bijgesteld.
Vanwege behaalde resultaten door deze werkwijze is
er een landelijk Project Moeilijk verstaanbaar gedrag
(MVG) gestart, het gaat hier om doorontwikkeling
van huidig MVG team in Breda, meer theoretisch
onderbouwd waarbij de andere scholen van Visio
worden meegenomen in het project. In de toekomst
worden mogelijk ook andere domeinen van Visio
hierin mee genomen.

3.2 Verantwoording Sociale veiligheid en Tevredenheid
Om inzicht te krijgen in de beleving van de sociale veiligheid en tevredenheid van de leerlingen, ouders en medewerkers wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek incl. sociale veiligheidsmeting en signaleringsonderzoek
afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek geeft informatie over thema’s of accenten waar we meer of bewuster aandacht aan kunnen schenken of welke inspanningen nodig zijn om de tevredenheid vast te houden. Méér
informatie over het onderzoek kunt u lezen in deel 2.
Samenvatting resultaten m.b.t. sociale veiligheid, rapportcijfers en aanbevelen school 2021
Sociale veiligheid

Breda

Benchmark (V)SO

Gemid. SO/SOmb/VSOmb

3,1*

3,3

Emb SO/VSO

3,8

3,8

Ouders

3,9

3,6

Medewerkers

3,5

3,1

Breda

Benchmark (V)SO

8,5

7,8

Ouders

8,8

7,9

Medewerkers

8,3

7,6

Aanbevelen school

Breda

Benchmark (V)SO

Leerlingen

* In Breda is uitsluitend via een tweepuntsschaal gemeten.
Omgerekend naar een vierpuntsschaal betekent dit dat een score van 3,3 maximaal is.

Rapport-cijfers
Leerlingen

Leerlingen

Gemid. SO/SOmb/VSOmb

Gemid. SO/SOmb/VSOmb

8,5

7,9

Ouders

9,2

8,5

Medewerkers

9,0

8,5

Respons

Breda*

Benchmark SO

Schoolklimaat

3,1

3,3

Onderwijsleerproces

3,3

3,4

Sociale veiligheid

3,3

3,2

Cluster 1 vragen

Breda

Benchmark cluster 1

Vriendschap, seksuele ontwikkeling en weerbaarheid

3,3

3,3

Meedenken en meedoen

3,3

3,1

Rapportages per doelgroep
SO en SO mb-leerlingen

* De leerlingen van de school Breda betreffen allemaal mb-leerlingen die een vragenlijst op tweepuntsschaal hebben ingevuld.
Na omrekening van deze scores naar een vierpuntsschaal is de maximaal haalbare score 3,3. Op de andere scholen is zowel de vragenlijst
op tweepuntsschaal als vierpuntsschaal ingevuld.
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SO en SO mb-leerlingen
Respons

Breda

Benchmark VSO

Schoolklimaat

3,3

3,4

Onderwijsleerproces

3,3

3,5

Sociale veiligheid

2,9

3,3

Cluster 1 vragen

Breda

Benchmark cluster 1

Vriendschap, seksuele ontwikkeling en weerbaarheid

3,2

3,2

Meedenken en meedoen

3,2

3,0

Rapportcijfers

Breda

Benchmark VSO

Ik geef de school het volgende rapportcijfer:

8,5

8,0

Als een blind of slechtziend kind een speciale school zoekt, zeg ik: Kom bij ons op school!

8,5

Benchmark cluster 1
8,0

Toelichting: De score van de VSOmb leerlingen van Visio is afgezet tegen de landelijke benchmark VSO. Dit geeft
enigszins een vertekend beeld. De leerlingen van Visio hebben namelijk allemaal een vragenlijst op tweepuntsschaal ingevuld waarbij de maximaal haalbare score op 3,3 komt, terwijl de landelijke benchmark bestaat uit een
mix van leerlingen die een vragenlijst op tweepuntschaal (maximaal haalbare score van 3,3) of vierpuntschaal
(maximaal haalbare score 4,0) hebben ingevuld. Door dit verschil, is de score op de verschillende items relatief laag.
emb-leerlingen
Respons

Breda

Benchmark cluster 1

Welbevinden

3,3

3,3

Persoonlijke ontwikkeling

3,4

3,4

Zelfbepaling

3,3

3,3

Schoolklimaat en veiligheid

3,8

3,8

Toelichting: Bij de leerlingen die niet uit de voeten kunnen met vragenlijsten wordt een observatie uitgevoerd aan de
hand van een digitale observatielijst. Deze observatielijst is samengesteld door Bartiméus en Visio. De observatielijst
heeft een vierpuntsschaal.
Ouders
Respons

Breda

Benchmark (V)SO

Schoolklimaat

3,9

3,7

Onderwijsleerproces

3,9

3,7

Sociale veiligheid

3,9

3,6

Brede ontwikkeling

3,7

3,5

Cluster 1 vragen

Breda

Benchmark cluster 1

Vriendschap, seksuele ontwikkeling en weerbaarheid

3,5

3,5

Rapportcijfers

Breda

Benchmark (V)SO

Ik geef de school het volgende rapportcijfer:

8,8

7,9

In welke mate zou u de school aanbevelen bij anderen?

9,2

Benchmark cluster 1
8,5

Toelichting: De vragenlijst die aan ouders is voorgelegd heeft een vierpuntsschaal. De items die zijn bevraagd zijn
(grotendeels) vergelijkbaar met de vragen die aan de SO-leerlingen en aan de SO/VSO mb-leerlingen zijn voorgelegd.
Ook aan medewerkers zijn over deze items vragen gesteld. Op deze manier ontstaat een 360°feedback.
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Medewerkers
Respons

Breda

Benchmark (V)SO

Schoolklimaat

3,9

3,6

Onderwijsleerproces

3,8

3,7

Sociale veiligheid

3,5

3,1

Brede ontwikkeling

3,7

3,5

Cluster 1 vragen

Breda

Benchmark cluster 1

Vriendschap, seksuele ontwikkeling en weerbaarheid

3,6

3,5

Meedenken en meedoen

3,1

3,2

Rapportcijfers

Breda

Benchmark (V)SO

Ik geef de school het volgende rapportcijfer:

8,3

7,6
Benchmark cluster 1

9,0

In welke mate zou je de school aanbevelen bij anderen?

8,5

Toelichting: De vragenlijst die aan medewerkers is voorgelegd heeft een vierpuntsschaal. De items die zijn bevraagd
zijn (grotendeels) vergelijkbaar met de vragen die aan de SO-leerlingen en aan de SO/VSO mb-leerlingen zijn voorgelegd. Ook aan de ouders zijn over deze items vragen gesteld. Op deze manier ontstaat een 360°feedback.

3.3 Verantwoording In- en uitstroom
Het proces van Aanmelding, Instroom en Uitstroom wordt tevens beschreven in deel 2.

3.3.1 Instroom
Hieronder wordt beschreven waar de leerlingen bij instroom terecht kwamen:
Instroom

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

SO (e)mb

6

4

5

6

3

VSO (e)mb

2

9

1

5

6

Totaal

8

13

6

11

9

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor nieuwe leerlingen vindt de eerste bespreking
van het OPP plaats binnen zes weken na plaatsing
op school. Dit plan wordt in overleg met de ouders
opgesteld en vastgesteld. Jaarlijks, in het eerste en
laatste kwartaal van het schooljaar, nodigen we u als
ouder/verzorger uit voor de bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan. In dit OPP staan individuele
doelen en de uitstroom verwachting.
Onderwerpen die besproken worden:
-- continuering van cluster 1 onderwijs
-- de leerroute (zie hieronder de LECSO indeling)
-- diagnostisch beeld
-- schoolsituatie
-- thuis situatie
-- leerfactoren
-- ondersteuningsbehoefte
-- het te verwachten uitstroom niveau
(de leerrendementsverwachting)
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-- de cognitieve ontwikkeling
-- de sociaal-emotionele ontwikkeling
-- doorstroom en uitstroom
-- stage (VSO)
-- individuele doelen
-- benodigde uren en inhoud van zorg in onderwijs
-- risicovolle handelingen
-- het gebruik van middelen en maatregelen
-- persoonsbeeld
-- leertijd-ontheffing
-- behandelingen
Vanuit school neemt de mentor (proces coördinator)
deel aan deze bespreking. Daarnaast worden andere
betrokken professionals bijvoorbeeld de fysio/ergo
therapeut en/of de logopedist of de zorg coördinator,
vanuit Visio Wonen & Dagbesteding of vanuit Revalidatie & Advies (indien uw kind van deze diensten gebruik
maakt) uitgenodigd. De mentor (proces coördinator)
maakt een verslag van het gesprek dat we toevoegen

zich tevens over de resultaten van de leerlingen en
de school, analyseert de gegevens en besluit zo nodig
tot aanpassing van de ambities; groepsdoelen en het
onderwijsaanbod. De beslissingen van de Commissie
Leerlingenzorg zijn bindend.

Mustafa in het speelhuisje.

aan het OPP. Het OPP krijgt u als ouder/verzorger ter
beschikking aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Dit vormt het vertrekpunt voor het onderwijs aanbod.
In de afgelopen Corona schooljaren hebben wij ervaren
dat deze gesprekken ook via een video verbinding gevoerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van
de inhoud. Voordeel is dat hierdoor het plannen van- en
deelnemen aan dit multidisciplinaire gesprek eenvoudiger is voor alle betrokkenen dan voorheen.
Commissie leerling zorg (CLz)
De Commissie Leerlingenzorg adviseert en ondersteunt
de direct betrokkenen bij plaatsing van de leerling en
bij het opstellen van een (eerste, voorlopig) ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een nadere toelichting
vindt u in deel 2.
De CLz verzorgt een advies aan de Commissie van
Onderzoek (CVO) met betrekking tot de jaarlijkse
evaluatie van dit plan en adviseert over het nieuwe
plan en over continuering van de plaatsing, terug- of
overplaatsing van de leerling. Daarnaast worden alle
andere zorg-, behandel- en onderwijsvragen voorgelegd aan de CLz. De CLz fungeert als “denktank” voor
individuele of groepsgerichte inhoudelijke vraagstukken en bewaakt de resultaten en de inhoud van het
(individuele)onderwijs programma. De commissie buigt
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Op het moment dat een individuele leerling; een klas of
(een deel van) de school extra zorg behoeft zal dit door
de CLz in gang gezet worden. Dit kan bijvoorbeeld door
het inschakelen van in- of externe ondersteuning in de
vorm van extra begeleiding voor de individuele leerling;
de klassenleiding of de school. Voorbeelden van deze
(extra) begeleiding zijn:
-- aan de doelgroep aangepaste methoden
-- aan de doelgroep aangepaste materialen
-- gespecialiseerde medewerkers
-- nascholingsbeleid (zie het meer jaren opleidingsplan)
-- vakdocenten voor diverse vakken
-- begeleiding van de leraar door de coördinator
-- orthopedagoog
-- (paramedische) therapieën
-- co teaching
-- expertise ouders
-- communicatiepaspoort
-- team moeilijk verstaanbaar gedrag; TMVG
-- revalidatie en advies (NVBC)
-- consultatie van diverse artsen (oogarts; revalidatiearts; kinderarts)
-- flexzorg zorg in onderwijs; Buitenschoolse Specialistische Begeleiding; logeren; vakantieopvang enz…;
-- MEE
-- CCE
-- onderwijs zorg consulent
Revalidatie
Vanuit de volgende disciplines is behandeling tijdens
onderwijstijd mogelijk na goedkeuring van de CLZ (zie
schema op de volgende pagina):
-- logopedie (in dienst van Visio Onderwijs Breda)
-- fysiotherapie (in dienst van Visio Onderwijs Breda)
-- ergotherapie op school (in dienst van Visio Onderwijs
Breda/Revalidatie & Advies)
-- psychosociale begeleiding (TMVG; in dienst van Visio
Onderwijs/Revalidatie & Advies)
-- O&M training (in dienst van Visio Onderwijs/Revalidatie & Advies)
-- revalidatie arts (in dienst van Revant of het Leijpark )
-- maatschappelijk werk (in dienst van Revalidatie &
Advies)
-- jeugdarts (in dienst van de GGD)
-- oogarts (in dienst van Visio onderwijs en/of het
Amphia ziekenhuis)
-- orthoptist (in dienst van Revalidatie & Advies)

In het eerste schooljaar vanaf plaatsing op school
krijgen alle leerlingen een screening logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en schoolarts. Als hieruit advies
tot behandeling komt, beoordeelt de CLz of dit het
onderwijs ondersteunt, of een gespecialiseerde behandelaar van Visio nodig is en of het tijdens onderwijs
moet plaatsvinden. Dit geldt ook voor aanvraag voor
andere hierboven genoemde behandelingen. Doordat

Paramedische vraag
(logopedie
ergotherapie
fysiotherapie)

Procescoördinator
(leerkracht)

Evalueren
behandelmethode

CLz
(commissie
leerlingenzorg)

Stoppen
paramedische
behandeling

Toekennen therapie
in leertijd
(Past in doelen OPP)

Toekennen therapie
buiten leertijd

Toekennen
behandelperiode

Leertijdvermindering
tijdens
lesgebonden uren

Start
paramedische
behandeling

Doel van ons onderwijs
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en op de samenleving. Voor de meeste
leerlingen op onze school geldt dat zij vanuit de SO afdeling van de school doorstromen naar de VSO afdeling.
Deze naadloze overgang geeft pedagogische houvast
in veiligheid en structuur waardoor het leerproces niet
stagneert. Na het VSO stromen de leerlingen voornamelijk uit naar de diverse niveaus binnen dagbesteding.
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een visuele beperking invloed heeft op vele ontwikkelingsgebieden, heeft een behandeling door een therapeut van Visio vaak voorkeur boven een behandelaar uit
de reguliere zorg. Onderzocht wordt of behandelingen
buiten lestijd door de flexzorg van Visio kunnen worden
uitgevoerd als de behandeling wel onderwijs voorwaardelijk is maar niet in de gestelde OPP doelen past.

Buiten de
lesgebonden uren

Geen behandeling
tijdens
lesgebonden uren

Doelgroepen
Het landelijke doelgroepenmodel maakt inzichtelijk
welke doelgroepen op school zijn gehuisvest,
https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/
landelijk-doelgroepenmodel/
Per leerling onderbouwt het doelgroepenmodel het
uitstroomperspectief op basis van ontwikkelingsleeftijd, leerstandaard, IQ, leerkenmerken en ondersteuningsbehoefte.

3.3.2 Uitstroom uit SO en VSO
Hieronder wordt aangegeven waar de leerlingen naar uitstromen.
uitstroom leerlingen SO afdeling

2015-2016

2016-2017

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

4

6

1

VSO dagbesteding arbeidsgericht/activerend/
belevingsgericht

5

9

Overige bestemmingen

2

1

1

Totaal SO

7

1

11

1

4

1

uitstroom leerlingen VSO afdeling

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

VSO arbeid/praktijkgericht onderwijs

1

Arbeidsgerichte dagbesteding

1

1

Activerende dagbesteding

2

2

Belevingsgerichte dagbesteding

2

1

Overig bestemmingen

2

2

1

Totaal VSO

7

5

2

1

1
2

2

4

1

3

VSO dagbesteding arbeids gericht

Uitstroom en doorstroom
Elk jaar stelt de Commissie van onderzoek (CvO) vast of
de Visio school nog de beste plek is voor de leerling.
Het uitstroomprofiel bepaalt de leerroute die de leerling volgt. In de leerroute staat het onderwijsproces
beschreven dat een leerling gedurende de schoolloopbaan aangeboden krijgt (zie doelgroepenmodel GO).
Als een leerling de leeftijd van twaalf jaar bereikt,
maakt hij in principe de overstap van het SO naar
vervolgonderwijs. Dit kan een ander (cluster 1) VSO
(Voortgezet Speciaal Onderwijs) zijn of regulier VO (met
AOB). Voor leerlingen van Visio onderwijs Breda geldt
dat zij waarschijnlijk allemaal verbonden blijven aan
een vorm van speciaal onderwijs. In de regel maken
leerlingen de overstap van SO naar VSO binnen de eigen
school. Deze overstap wordt in de Commissie Leerlingzorg (CLz) besproken. Een leerling kan ook tussentijds
uitstromen naar een andere school of dagbesteding.
Als een leerling de school verlaat dan begeleiden we de
overstap altijd zorgvuldig. Door middel van het onderwijskundig rapport of een transitiedocument en een
(digitaal) portfolio verstrekken we informatie aan de
vervolgsetting.
SO
De leerroute MB (Meervoudig Beperkt) heeft, voor het
SO, als uitstroomperspectief VSO MB. Op onze SO afdeling (SO-mb) tot en met maximaal dertientien jarige
leeftijd, is het uitstroomprofiel meestal de overgang
naar onze voortgezet onderwijs afdeling. Soms wordt
er gekozen voor een overstap naar dagbesteding of een
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4

1

4

9

7

andere voortgezet speciaal onderwijs school. Voor elke
leerling geldt dat de leeropbrengsten in kaart worden
gebracht. Laat het kind voldoende groei zien dan wordt
aan de ouders het advies gegeven om hun kind door te
laten stromen naar de VSO afdeling van onze school.
Als de groei gedurende twee jaar stil staat dan wordt
ouders geadviseerd een andere passende plek voor hun
kind te zoeken.
VSO
VSO-leerlingen (VSO-mb) tot maximaal de leeftijd van
20 jaar lopen vaak in de transitiefase (laatste jaren in
het VSO) al (interne) stage op de plek waar ze naar uitstromen (een nadere toelichting vindt u in deel 2).
3.3.3 Ambulant Onderwijskundige Begeleiding (AOB)
Soms komt het voor dat een leerling gedurende de SO
of VSO periode de overstap maakt naar het reguliere
(speciaal) onderwijs. Het is dan mogelijk een ambulant
onderwijskundig begeleider in te zetten voor de begeleiding van deze leerling en de nieuwe school. De betrokken AOB-er informeert o.a. de school over de visuele
beperking, geeft adviezen over de aanpassingen die
binnen het onderwijs nodig zijn, bespreekt de mogelijke
gevolgen van het visueel functioneren op de sociaal en
emotionele ontwikkeling en verwijst hen naar beschikbare informatie, trainingen en cursussen.
Met de overstap naar onderwijs met ambulante begeleiding, kan de reguliere school meestal gebruiken maken
van aanvullende bekostiging. Deze aanvullende be-

alle soorten onderwijs waar leerlingen zitten met een
indicatie cluster 1, van basisonderwijs tot universiteit.
Zie voor meer informatie deel 2.

kostiging kan ingezet worden in de vorm van formatie
en/of (hulp)middelen. De Ambulant Onderwijskundige
Begeleiders van Visio komen in alle provincies en op

3.4 Verantwoording Bestendiging
Tot twee jaar na het verlaten van het SO en VSO 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 Onderwijs. Door deze gegevens te analyseren en er van te leren, verbeteren
we ons onderwijsaanbod en aansluiting bij de vervolg setting.
Bestendiging SO afdeling
Einduitstroom
regulier
versus speciaal

Tussentijdse
uitstroom regulier
versus speciaal

Percentage leerlingen
dat uitgestroomd
is naar het regulier
onderwijs, van het
totaal aantal uitgestroomde leerlingen.

Percentage leerlingen
dat tussentijds uitgestroomd is naar het
regulier onderwijs,
van het totaal aantal
tussentijds uitgestroomde leerlingen.

IQ in relatie
tot uitstroom

Uitstroom
i.r.t. gestelde
niveau in OPP

Plaatsbestendiging
van de in het
voorafgaande
schooljaar
uitgestroomde lln.

Hierbij wordt het uitPercentage leerlingen
stroomniveau in relatie
dat uitgestroomd
gebracht met het IQ.
(eindstroom) op het
(Aan de uitstroomniveau van de uitniveaus worden punten
stroombestemming
gekoppeld en aan de
zoals opgenomen in het
IQ score in categorieën
OPP, 2 jr. voorafgaand
worden punten
aan het uitstroomgekoppeld.
moment.

Percentage leerlingen
dat is bestendigd. Met
bestendiging wordt
bedoeld dat lln. die
bijv. in 2019/2020 zijn
uitgestroomd, op 1
oktober 2021 nog op
uitstroombestemming
zitten.

SO
Norm Visio Onderwijs

90%

90%

Gem. benchmark

±15%

±30%

±3,2

±90%

±90%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Gem. benchmark mb

x

x

x

x

x

x

x

x

Breda – SO

x

x

x

x

x

x

x

x

Aantal leerlingen

x

x

x

x

x

x

x

x
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±3,7
4,32 4,00
9

1

4,13
4

±98%

±95%

4,08 90,9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6

11

1

4

6

1

11

1

4

Groep 2:
meer dan
80% heeft
IQ <70

Bestendiging VSO afdeling

Einduitstroom
vervolgonderwijs
versus arbeid

Tussentijdse
uitstroom regulier
versus speciaal

Percentage leerlingen
Percentage leerlingen
dat uitgestroomd is
dat tussentijds
naar vervolgonderwijs, uitgestroomd is naar
van het totaal aantal
het regulier onderwijs,
uitgestroomde
van het totaal aantal
leerlingen.
tussentijds uitgestroomde leerlingen.

IQ in relatie
tot uitstroom

Uitstroom
i.r.t. gestelde
niveau in OPP

Plaatsbestendiging
van de in het
voorafgaande
schooljaar
uitgestroomde lln.

Hierbij wordt het uitPercentage leerlingen
stroomniveau in relatie
dat uitgestroomd
gebracht met het IQ.
(eindstroom) op het
(Aan de uitstroomniveau van de uitniveaus worden punten
stroombestemming
gekoppeld en aan de
zoals opgenomen in het
IQ score in categorieën
OPP, 2 jr. voorafgaand
worden punten
aan het uitstroomgekoppeld.
moment.

Percentage leerlingen
dat is bestendigd. Met
bestendiging wordt
bedoeld dat lln. die
bijv. in 2019/2020 zijn
uitgestroomd, op 1
oktober 2021 nog op
uitstroombestemming
zitten.

VSO
Norm Visio Onderwijs

80%

90%

Gem. benchmark

±62%

±25%

±3,4

±80%

±75%

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Gem. benchmark mb

x

x

x

x

x

x

x

x

Haren – VSO

x

x

x

x

x

x

x

x

4,33

4,10

3,83

Aantal leerlingen

x

x

x

x

x

x

x

x

2

4

3

±3,7

±98%

±95%

3,88 100% 100% 66,7% 100% 100% 100% 100% 100%
4

3

5

3

4

6

3

5

3
Groep 2

Breda – VSO

x

x

x

x

x

x

x

x

Aantal leerlingen

x

x

x

x

x

x

x

x

4,50 4,38 4,04 4,86 100% 100% 77,8% 100% 100% 100%
2

4

9

7

2

4

9

7

4

2

75% 88,9%
4

9

Percentielscore > 75 Resultaat behoort tot de 25% best scorende SO of VSO-scholen in Nederland
Percentielscore < 25 Resultaat behoort tot de 25% slechtst scorende SO of VSO-scholen in Nederland
Percentielscore 25-75
Noot:
•Omdat het aantal leerlingen relatief laag is kan het zijn dat één leerling in enkele gevallen staat voor een percentage van 50% of zelfs 100%.
•Bij deze afdelingen SO-Breda, VSO-Breda en VSO-Haren bestaat de leerlingenpopulatie voor meer dan 80% uit leerlingen met een IQ < 70.
Bij deze afdelingen wordt daarom niet gekeken naar (eind- of tussentijdse) uitstroom naar het regulier of vervolgonderwijs.
Tevens geldt dat de resultaten van deze afdelingen worden vergeleken met de resultaten van afdelingen waarbij de populatie eveneens voor
meer dan 80% uit leerlingen bestaat met een IQ < 70.
De aangegeven gem. benchmark is een getal ‘bij benadering’ omdat de exacte getallen niet in de grafieken/documenten zijn opgenomen.
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3.5 Analyse, interventies en ambities
SO doelgroep 1
Opvallend is dat spraak-taal achter blijft. Vooral omdat
totale communicatie een speerpunt van ons onderwijs
is. Mogelijke oorzaken worden onderzocht:
-- kan het komen door de het hogere aantal jonge leerlingen die de SO afdeling op dit moment huisvest?
-- wordt OVM kritischer dan andere scholen wordt
ingevuld? De te scoren OVM items zijn erg visueel,
waardoor veel fasen niet behaald kunnen worden.
-- Gekeken zal worden of hier verandering in komt als
de VIVIS leerlijn spraak-taal ontwikkeling af is.
-- Verder wordt er kritisch gekeken naar het aanbod in
spraak-taal onderwijs. Onze communicatieve basishouding naar de leerlingen is goed, we besteden veel
aandacht aan totale communicatie, maar dagen we
de leerlingen wel voldoende uit in hun eigen spraaktaal ontwikkeling?
SO doelgroep 2-4
Rekenen blijft significant achter tov de anderen ontwikkelingsgebieden.
-- Hebben we een passend rekenaanbod?
-- De eerste OVM fases zijn erg visueel, vallen daar
vooral de blinde leerlingen uit?
-- Wordt dit straks anders als de VIVIS leerlijn rekenen
klaar is?
SO doelgroep 1 en 2-4
Naar aanleiding van eerder gestelde ambitie op speel-/
leergedrag zal het aanbod in het SO wordt bekeken.
Bij het buitenspel en gymzaal zijn al goede stappen ge-

Jimmy in het zwembad.
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maakt, nu zal een volgende stap gemaakt worden door
kritisch te kijken naar het speel-/leergedrag in de klas.
Bieden we het juiste aanbod?
VSO doelgroep 1 en 2-4
Binnen de sociale opbrengsten viel vooral de zelfstandigheid en zelfredzaamheid op.
-- Wordt er nog te veel overgenomen door klassenleiding waardoor de leerling minder uitgedaagd
wordt in het zetten van stappen in zelfstandigheid
en autonomie?
-- Wordt de leerlijn KSF effectief in het onderwijs
ingezet?
-- Er zal kritisch gekeken worden naar het “werken
met de handen op de rug” waarbij de medewerkers
die in dienst zijn van de zorg en belast met zorghandelingen hierin mee genomen zullen worden.
-- Is de opzet van het praktisch onderwijs zoals deze nu
is reëel tov uitstroom naar dagbesteding of moeten
hier aanpassingen in gemaakt worden?
-- Zien we straks een hogere score binnen de sociale
opbrengsten en hoe staat deze in relatie met de
leerlijn KSF?
Sociale veiligheid en Tevredenheid
Twee leerlingen in het SO mb en vier leerlingen in het
VSO mb hebben onder begeleiding de vragenlijst (variant 1) kunnen invullen. Het merendeel van de leerlingen
(het betreft hier leerlingen die ernstig meervoudig
beperkt zijn) is niet in staat zelfstandig of onder begeleiding de vragenlijst in te vullen. Bij deze leerlingen is
een observatie-instrument gehanteerd. In totaal is bij
38 leerlingen een observatie uitgevoerd. Aan de hand
van de resultaten uit deze vragenlijsten en acties uit
eerdere actieplannen sociale veiligheid wordt jaarlijks
een actieplan sociale veiligheid opgesteld.
Sociale veiligheid vriendschap, seksualiteit en
weerbaarheid:
-- Positief resultaat zowel leerlingen ouders en medewerkers scoort gemiddeld of boven gemiddeld.
-- Alleen sociale veiligheid is, in variant 1, een risico
maar dat kan verklaard worden. Dit is hetzelfde als
vorig jaar. Oorzaak ligt bij leerlingen die een onveilig
gevoel geven aan andere leerlingen, deze leerlingen
zijn bekend bij de CLz en in team moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG).
-- In de resultaten van ouders en medewerkers scoort
de sociale veiligheid juist boven gemiddeld. Vorig jaar
scoorden we, tevens in variant 1, beneden gemiddeld
op sociale veiligheid.
-- Dit was ook het geval bij vriendschap, seksualiteit
en weerbaarheid, het nakijken van schoolwerk en

samenwerken met medeleerlingen. Dat is dit jaar niet
het geval. Echter het gaat om erg weinig leerlingen
(vorig jaar vijf leerlingen, dit jaar vier leerlingen) die
variant 1 invullen. Er hoeft maar één antwoord anders
te zijn en de resultaten veranderen significant.
Daarbij zijn er vragen te stellen over de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden (is de vraag
gesnapt, in welke situaties zijn de antwoorden gegeven enz..) Daarom zijn hier geen conclusies aan te
verbinden.
Observatielijst EMB,
-- Er wordt veel op kind niveau toegelicht op medisch
gebied, sociale ontwikkeling, het ontwikkelingsniveau in het algemeen of een verstoorde prikkelverwerking. Dit kan geïnterpreteerd worden dat er goed
naar het individuele kind gekeken wordt. Dit is niet
anders dan vorig jaar.
-- “Gedrag past binnen sociaal emotionele ontwikkeling” wordt regelmatig genoemd. Dit zegt dat er
duidelijk zicht is op deze ontwikkeling.
-- Het vier ogenbeleid wordt meerdere malen in de
opmerkingen genoemd. Dit betekent dat dit beleid
bekend is binnen het team in Breda en gehanteerd
wordt. Dit is in de opmerkingen van vorig jaar niet
benoemd. Mensen weten nu vaker een verklaringen
te geven voor gedragsobservaties. Dit kan liggen aan
een aantal over dit thema georganiseerde inhoudelijke studiedagen/vergaderingen.
-- Op de vraag “is er ondersteuning nodig bij seksuele
ontwikkeling” werd 7x “is mij onbekend” ingevuld.
Dit is hoger dan vorig jaar (toen 3x). Er zal onderzocht
worden waar dit vandaan komt. Daarbij zal de vraag
gesteld worden aan de medewerkers hoe deze vraag
is geïnterpreteerd en/of ze tools nodig hebben om te
ontdekken of hier ondersteuning bij nodig is.
-- Seksueel grensoverschrijdend gedrag (dit jaar 2x “ja”
en 2x “soms wel en soms niet”) is hoger dan vorig jaar
(toen niemand)
-- Niemand heeft ingevuld dat de schoolregels voor
het thema seksualiteit onbekend zijn. Op de vraag
of de regels worden toegepast wordt significant
hoger gescoord dan vorig jaar, nu 90% vorig jaar 68%.
Dit komt omdat er meer aandacht voor deze richtlijn
is geweest in de jaarlijks terugkomende verplichte
scholing sociale veiligheid.
Voor het komende schooljaar zijn de volgende ambities
gesteld voor wat betreft de sociale veiligheid:
-- Sociale veiligheid onder de aandacht van medewerkers brengen en houden
-- Ondersteuning van de emb leerling bij seksuele ontwikkeling
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-- Feed back geven opnieuw onder de aandacht van de
medewerkers brengen
-- Alle medewerkers zijn op de hoogte van de visie op
dit beleid en de bijbehorende gedragscode en passen
dit beleid actief toe. Dit is terug te zien in de meldingen.
-- Ook nieuwe medewerkers handelen altijd volgens
Meldcode
-- Personeel handelt volgens de gedragscode van Visio
onderwijs Breda
-- Leerlingen zijn niet meer bang voor medeleerlingen;
de weerbaarheid methode (Leefstijl) wordt ingezet
binnen (V)SO (e)mb
-- Een medewerker wordt opgeleid in weerbaarheidstraining volgens methode Rots en Water.
-- Bij binnenkomst van een nieuwe leerling is het beleid
ten aanzien van sociale veiligheid en seksueel misbruik onderwerp van gesprek met ouders.
Bestendiging:
Het grootste deel van de leerlingen die het SO-mb verlaten hebben in de afgelopen 3 jaar, zijn uitgestroomd
naar het VSO-mb, zoals voorzien was in hun OPP. In het
schema onder paragraaf 3.4 zijn de resultaten terug te
vinden. In het schema is terug te zien dat in 2019 en
2020 het percentage bestendiging lager is dan 100%
in beide gevallen heeft dit met het overlijden van oud
leerlingen te maken.
Een leerling is tot zijn achttiende jaar leerplichtig, ons
onderwijscurriculum loopt tot de leeftijd van twintig
jaar. Leerlingen binnen onze mb afdeling ontwikkelen
zich cognitief en lichamelijk langzamer dan normaliter
bij hun kalenderleeftijd past. Ze zullen later hun top
bereiken en zijn in de bovenbouw van het VSO erg leerbaar, o.a. op het gebied van sociale vaardigheden (hoe
gedraag ik mij bij vreemden), zelfredzaamheid (je handhaven op een werkplek), weerbaarheid in een werksituatie. Kortom juist in die zaken die van belang zijn voor
de toekomst na school. Deze leerlingen hebben daarom
baat bij een uitstroom leeftijd van 20 jaar. Het grootste
deel van de leerlingen binnen Visio onderwijs Breda
stroomt uit naar een vorm van dagbesteding.

4 Onderwijskundige ontwikkelingen
in de school
4.1 Kwaliteitszorg en ambitie
Inspectiebeoordeling
In schooljaar 2020-2021 jaar heeft de inspectie van
onderwijs na een intensief onderzoek naar de kwaliteit
van de school het predicaat “goed” afgegeven voor
beide onderwijskundige eenheden (SO en VSO); daar
zijn we enorm trots op. Het volledige rapport is op te
vragen bij het secretariaat van de school of terug te
vinden op de website van de inspectie van het onderwijs: Inspectie van het Onderwijs | Inspectie van het
onderwijs (onderwijsinspectie.nl

De school krijgt voor zowel het So als het VSO
de waardering goed

De inspectie heeft naast lovende woorden ook diverse
aandachtspunten geformuleerd.
Deze zijn als nieuwe ambities opgenomen in het jaarplan en het transitieplan . Eén van de aandachtspunten
was dat door de veelheid van ambities het lastig is om
de focus te behouden, helemaal in een tijd van werkdruk en Corona. Daarom is er gekozen voor een beperkt
aantal ambities voor het jaar 2022.
Predicaat Excellente school
In januari 2022 heeft Visio onderwijs Breda voor zowel
de SO- als de VSO afdeling het predicaat “excellente
school” mogen ontvangen. Een predicaat voor scholen
met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel . Voor Visio
Onderwijs Breda is dit “het inzetten van innovatiekracht
bij het aanleren van vaardigheden aan leerlingen met
een visuele beperking en een (ernstige) verstandelijke
beperking, waardoor zij op een zo autonoom mogelijke
wijze kunnen “thuiskomen in de wereld”.
Omdat er voor de ouders van onze leerlingen weinig
scholen als de onze zijn en daarom de keus voor een
school zeer beperkt is, willen wij door het predicaat
excellent uitstralen dat de ouders een goede school
voor hun kind hebben gekozen. Daarnaast is onderwijs
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aan onze doelgroep niet vanzelfsprekend en krijgt onze
doelgroep vaak nog, naar onze mening onterecht, een
onderwijsontheffing. Door het predicaat excellent hopen
wij hier mede verandering in te kunnen brengen. De Jury
excellente school formuleert voorts het volgende:
De jury is van oordeel dat Visio Onderwijs Breda het
predicaat Excellente School voor speciaal onderwijs
toekomt. Van een brede visie naar een scherpe focus:
De school slaagt erin om vanuit een brede visie op onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met vaak ernstige meervoudige beperkingen, een scherpe focus te houden op
het eigen concept van totale communicatie. De aanpak
is een eigen vertaling van het doordachte onderwijs- en
begeleidingsconcept van expertisecentrum Koninklijke
Visio. Hiermee biedt de school perspectief voor ieder
kind. Alles in en om de school is volkomen aangepast
aan de leerlingen: de gangen zijn leeg en overzichtelijk
en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit.
Tijdens het schoolbezoek zijn de uitgewerkte thema’s
van de totale communicatie in de bezochte praktijksessies goed herkenbaar.
De resultaten van het uitgewerkte excellentieprofiel
zijn overtuigend. Ook is er een goede afstemming op de
onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de desbetreffende leerlingen.
Het beleid wordt telkens grondig geëvalueerd en geborgd. Waar nodig beschrijft de school verbeteracties
en nieuwe doelen in het zogenoemde transitiedocument. De externe erkenning en de kennisdeling met
andere scholen toont de school in allerlei documenten
en publicaties aan.
Samengevat: het bijzondere is normaal op deze school.
De jury is onder de indruk van de concretisering van de
ambities van het vastgelegde onderwijs- en schoolbeleid. Meer nog van het gevoel dat in de school de
innovatieve en bijzondere wijze van werken door de
medewerkers als normaal wordt ervaren. Het desbetreffende school- en onderwijsbeleid is door alle
medewerkers zodanig geïncorporeerd in hun professionele doen en laten, dat het henzelf niet meer opvalt als
zijnde bijzonder. Het schoolteam kenmerkt zich door
de passie voor het werken met deze leerlingen en door
hun voortdurende inzet om te innoveren en de eigen

professionaliteit te versterken. Het geven van feedback onderling is een dagelijkse bezigheid en onderdeel
van de functioneringsgesprekken in teamverband. De
medewerkers en de leerlingen ervaren op school een
professionele en veilige werkomgeving.De jury is van
mening dat de werkwijze van Visio Onderwijs Breda
andere scholen kan inspireren.
Het Jaarplan
In het jaarplan is terug te lezen dat de nieuwe strategische koers van Koninklijke Visio “Wendbaar“ uitstekend
past bij de ambities van Visio onderwijs Breda. Alle in
dit jaarplan genoemde onderdelen staan in het teken
van het allerbeste onderwijs waarin wendbaarheid en
samenwerking met de andere domeinen centraal staat.
Visio onderwijs Breda werkt net zoals de andere Visioscholen met een jaarplan en beschrijft op hoofdlijnen
waar we met ons onderwijs naar toe willen komend
jaar. Het jaarplan is tot stand gekomen door evaluatie van het vorige jaarplan; het instellingsplan en het
schoolplan; input vanuit een kaderbrief geschreven
door de Raad van Bestuur; het domein jaarplan (Visio onderwijs Nederland); het kwaliteitskader van de
inspectie van onderwijs en door goed te luisteren naar
de ouder(s)/verzorger(s), het team, de stakeholders en
de domeindirectie.
In het jaarplan worden uitgangspunten, doelen en
beleid voor het kalenderjaar 2022 uitgelicht. De school
specifieke ambities, aansluitend op die van het Instellingsplan en schoolplan, komen hierin tot uitdrukking.
Deze ambities zijn bepaald voor een periode van vijf
jaar waarvan inmiddels de helft verstreken is. In deze
periode zijn er door de veranderende tijd nieuwe doelen
bij gekomen en zijn een groot aantal ambities behaald,
het jaarplan is hier een afgeleide van. Naast dit jaarplan is er een evaluatie van het “transitieplan onderwijs Breda 2019 – 2023” Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Boven benoemde documenten zijn
op te vragen bij de directie van de school.

Bouwsteen leerling
Excellente dienstverlening
1 Doel: Versterken van het cyclisch, kwaliteits- en ontwikkelingsgericht werken binnen Visio onderwijs Breda
-- Meten van opbrengsten a.d.h.v.:
•
de hernieuwde schoolfoto voor mb
•
het integratief beeld dat jaarlijks zo nodig
wordt bijgesteld
-- Optimaliseren van (de borging van) procedures. Ons
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kwaliteitssysteem zal voor de borging van onze kwaliteit op centraal of lokaal niveau met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten opnieuw ‘geladen’ worden.
-- De afdelingen SO en VSO van Visio onderwijs Breda
behaalt begin 2022 het predicaat excellent.
2 Doel: Uitvoeren Resultaten schoolscan NPO en
Bestedingsplan
-- Naar aanleiding van opgetreden achterstanden als
gevolg van de coronamaatregelen is via de schoolscan in beeld gebracht waar eventuele achterstanden
in de ontwikkeling van leerlingen opgetreden zijn.
Aan de hand hiervan zijn interventies geformuleerd
die met behulp van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen worden uitgevoerd
-- In het bestedingsplan 2022 zijn diverse activiteiten
opgenomen om de expertise van Visio Onderwijs verder uit te bouwen en de leerlingen daarmee nog beter
van dienst te kunnen zijn.
3 Doel: naar meer datagestuurd en evidence informed
werken
-- De in 2021 uitgevoerde datavolwassenheidsscan
heeft geleid tot een uitvoeringsplan waarin het
meten van de bestendiging meer data gestuurd gedreven is. Het doel van dit project is om de begeleiding van leerlingen naar dagbesteding te verbeteren.
-- De school stelt hoge, uitdagende data gestuurde

leerdoelen voor alle leerlingen.
-- De doorgaande lijn op individueel en klasniveau is
gegarandeerd.
4 Doel: De juiste zorg/onderwijs op de juiste plek
-- Onderwijstijd wordt zo optimaal mogelijk benut.
-- Zorg in onderwijs werkt stimulerend voor het onderwijs
-- Sociale veiligheid is een jaarlijks terugkomend onderwerp van gesprek
-- Het didactisch klimaat (effectieve instructie) is omschreven en wordt uitgedragen door de medewerkers.
-- Er wordt gewerkt met gefundeerde methodes
•
Communicatie en Lichaamsbeweging bij kinderen met emb draagt bij aan verbeteren van
algehele gezondheid en alertheid
•
Verwerven van vaardigheden, kwaliteit van
leven, participatie en verminderen van moeilijk
verstaanbaar gedrag
•
Praktische vaardigheden worden volgens een
vaststaande eigentijdse methodiek aangeleerd
-- de leerlijnen zijn aangepast aan de cluster 1 doelgroep
5 Doel: Intensivering samenwerking Kind en Jeugd
-- In afstemming met R&A en W&D komen tot uitbreiding dienstenpakket voor leerlingen van de Visio
school en AOB, dat aansluit bij de behoeften van de
leerling. Zoals naschoolse opvang, vrijetijdsbesteding
of behandeling en training
-- Uitbreiden collectieve markt.
-- Bouwen aan samenwerking in de regio gericht op
onderwijs aan de visueel beperkte (e)mb doelgroep.
-- Passend onderwijs zo thuis nabij als mogelijk, ook
voor de (e)mb populatie

6 Doel: Voorbereiding op uitstroom
-- Er is een naadloze overgang van SO naar VSO en van
VSO naar de uitstroombestemming in dagbesteding
waarbij rekening gehouden wordt met individuele
behoeften.
-- De uitrol van de leerlijn KSF binnen onderwijs Breda
en de realisatie van een meet-/toetsinstrument voor
KSF mb
-- Onderzoek hybride vormen binnen KDC’s (zie boven)
en andere scholen
-- De school werkt structureel en zichtbaar samen
met andere scholen en instellingen uit de omgeving
op school niveau en op individueel kind niveau, om
een passend aanbod voor elke leerling te kunnen
verzorgen.
-- De school onderzoekt externe groepsstage.
-- Er is een aanbod voor loopbaan onderzoek voor emb
doelgroep

Bouwsteen Medewerker
Realiseren verbindende cultuur
1 Doel: : werken bij Visio is aantrekkelijk voor (nieuwe)
medewerkers
-- We zijn in staat geweest nieuwe medewerkers aan te
stellen, waardoor ruimte ontstaat voor reeds langere
tijd in dienst zijnde medewerkers om méér deel te
nemen aan projecten, implementatie van projectresultaten of het internationaal delen/overbrengen van
kennis en expertise. De aantrekkelijkheid van de baan
wordt hiermee vergroot
-- In 2022 wordt de strategische personeelsplanning
(inclusief generatiemanagement uitgewerkt in concreet beleid) ism HRM
-- Aan het begin van ieder schooljaar wordt tijdens de
gouden weken gezamenlijk ieders rol in het klassenteam onder de loep genomen; wie wordt vanuit
eigen kwaliteiten verantwoordelijk voor welke taken
en acties. Dit geeft duidelijkheid, net als de output
uit de jaarlijkse GA-cyclus (individueel of in teamverband) en het verder borgen van waarde gedreven
leiderschap met feedbackcirkels
2 Doel: medewerkers kunnen op persoonlijk en op
teamniveau reflecteren en verbeteren.
-- Er zijn heldere keuzes gemaakt in de juiste balans
van ambitie en haalbaarheid.
-- Professionals hebben:
•
zelfinzicht rondom het eigen functioneren
•
inzicht in prestaties, verhouding tot eigen
werkzaamheden
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•

inzicht in prestaties en doelen van het team en
de organisatie
-- Er is sprake van een professionele leercultuur,
waarbij individuele groei, teamvorming en onderlinge
vertrouwen gemeengoed zijn.
-- Het niveau van zelfsturing is verhoogd
-- Successen worden gedeeld
Versterken vakkennis en expertise
3 Doel: Verdere implementatie van onderwijssystemen
en Office365
-- Ook in 2022 wordt aandacht besteed aan een verdere
implementatie van ParnasSys en EduMaps. In de
basis worden de leerling administratie en leerlingvolgsystemen goed benut, maar al doende worden
nieuwe vragen en mogelijkheden ontdekt die om een
antwoord vragen alvorens iedereen er mee kan leren
werken.
•
Visio Onderwijs gaat over op het gebruik van Office365. Volgens de implementatieplannen van
elke school/AOB worden medewerkers wegwijs
gemaakt in het werken met Office. Voorwaarden
voor deze overgang zijn op orde.
4 Doel: Opleidingsplan op basis van het CC wordt conform planning uitgevoerd
-- Medewerkers maken het verschil in het onderwijs en
de toepassing van het effectieve instructie model
bepaalt voor 70% de kwaliteit van ons onderwijs.
In 2022 worden onze medewerkers nog meer dan
voorheen in de gelegenheid gesteld om hun vakkennis te vergroten of op peil te houden, hun expertise
te borgen en te delen. Ze worden in staat gesteld van
en met elkaar te leren; via het volgen van scholing
op landelijk, regionaal en lokaal niveau conform de
jaarlijkse opleidingsplannen per school/afdeling (als
afgeleide van het meerjarenopleidingsplan Visio Onderwijs). Of via het fungeren als docent bij cursussen
voor Visio- of externe cursisten.
-- Er is een centraal inwerkprogramma voor nieuwe
medewerkers georganiseerd; zij krijgen de ruimte om
gezamenlijk Visio te leren kennen.
-- Expertise wordt gedeeld en behouden.
5 Doel: ontwikkeling en implementatie van innovatieve
projecten
-- Innovaties en technologische ontwikkelingen kunnen
voor de (e)mb leerlingen een meerwaarde leveren aan
de kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
-- In 2021 is het initiatief genomen tot een innovatieplatform wat richting geeft aan een meerjarenbeleid
op dit terrein. Middels de position paper is de basis
gelegd voor het meerjarenbeleid.
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Nathanael met bubbels in een voetenbad.

Bouwsteen Maatschappij
Opzetten netwerken met impact
1 Doel: Stakeholderbeleid
-- Versterken reflectie en dialoog met stakeholders
op alle niveaus op landelijk en regionaal niveau; er
worden actief afspraken gemaakt over samenwerking
en feedback.
-- Bouwen aan relaties in de keten en regio & zichtbaarheid en vergroten vindbaarheid.
-- Stakeholders worden met een vaste regelmaat uitgenodigd om als kritische partner input op het onderwijs programma te geven.
-- Bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.
2 Doel: Werken aan een toegankelijke samenleving
-- Toegankelijkheid van onderwijsleermiddelen is een
belangrijke voorwaarde voor volledige deelname aan
het onderwijs. Visio Onderwijs is nauw betrokken bij
processen, die zorgen voor toegankelijkheid aan de
bron.
-- Via stuurgroep en werkgroepen vinden bewustwordingssessies plaats bij uitgevers van educatieve
materialen
Vergroten zichtbaarheid en maatschappelijke impact
3 Doel: Positionering cluster I (e)mb
-- Visio Onderwijs blijft zich inzetten voor versterking
van de positionering van Vivis onderwijs binnen alle
relevante netwerken, zoals belangenorganisaties,
Inspectie, OCW, Simea en Gespecialiseerd onderwijs
-- Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook het
visueel beperkte emb kind (IQ<35)

onderwijs en begeleiding - verder experimenteren
met hybride vormen van onderwijs en begeleiding en
samenwerken met het reguliere onderwijs
-- De school werkt structureel samen met andere (Visio)scholen en (Visio) instellingen uit de omgeving op
school niveau en op individueel kind niveau om een
passend aanbod voor elke leerling te kunnen verzorgen.
-- De AOB, de school andere domeinen van Visio en de
samenwerkingsverbanden in de diverse regio’s werken intensief samen om te komen tot hybride vormen
van onderwijs
2 Doel: Excelleren en het worden van een autoriteit op
efficiëntie en uniforme processen
-- De school werkt cyclisch aan het behouden en verbeteren van de sociale veiligheid.
-- De fase van “check” naar “act” in de PDCA cyclus is
geëvalueerd, vastgelegd en wordt planmatig uitgevoerd.
Blijvend financieel gezond
3 Doel: Visio onderwijs werkt met een budgettair
neutrale begroting.
-- Scholen en AOB werken conform begroting uit het
Bestuursformatieplan 2022
-- Scholen en AOB geven uitvoering aan het bestedingsplan en NPO actieplan
Raysha onderzoekt een rits.

4 Doel: Versterken PR
-- Gerichte PR en inzet van social media in het (inter)
nationaal bekend maken van de diensten, werkwijze
en successen van Visio Onderwijs
-- Uitvoeren van de PR-kalender
5 Doel: Uitbouw (internationale) uitwisseling kennis en
expertise
-- Kennis van onderwijs en begeleiding aan blinde en
slechtziende (meervoudig beperkte) leerlingen wordt
in Nederland meer en meer gedeeld met belanghebbenden buiten Visio via platforms.
---

Bouwsteen Organisatie
Inrichten van een slagvaardige organisatie
1 Doel: Strategische koers
-- Slagvaardiger samenwerken met de domeinen R&A
en W&D als het gaat om het programma Kind en
Jeugd (één kind één plan)
-- We onderzoeken een goede mix van offline en online
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4.2 Gedragsregels
Pedagogisch klimaat
Op de school is gerichte aandacht voor het pedagogisch klimaat: het creëren van een klimaat waarin
gelijkwaardigheid, acceptatie en respect voor elkaar
belangrijke onderwerpen zijn. We stimuleren gewenst
gedrag en gewenste omgangsvormen tussen leerlingen, de leerkrachten gaan op respectvolle wijze om
met leerlingen en de leerkrachten laten het juiste
voorbeeldgedrag zien in hun omgang met leerlingen
en in hun omgang met elkaar. Dit ondersteunen we
met heldere gedragsregels die we de “communicatieve
basis houding” noemen.
Er is een functionaris aangesteld (mw. M. Jacobs,
orthopedagoog) die het beleid met betrekking tot
sociale veiligheid coördineert en aanspreekpunt is voor
de leerlingen en hun ouders.
De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda
vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Voor leerlingen met een visueel-verstandelijke
beperking is taalontwikkeling en leren communiceren

niet vanzelfsprekend. De methodiek ‘totale communicatie’ die wordt gebruikt, is een basishouding om op
maat aan te sluiten bij het communicatieniveau van
elke afzonderlijke leerling.
De communicatieve basishouding is een uitgewerkte
visie in de omgang met meervoudig beperkte leerlingen
die is ontwikkeld binnen onderwijs Breda. De communicatieve basis houding is gericht op het stimuleren van
communicatie bij de leerling. Deze manier van werken
wordt zowel didactisch als pedagogisch ingezet. Alle
medewerkers worden hier regelmatig in geschoold en
zijn zich bewust van deze basishouding.
Betrouwbaar
-- Benader het kind consequent en kom je afspraken na.
-- Blijf met je aandacht volledig bij de leerling vanaf het
moment dat er contact is. Ga niet in op ruis vanuit de
omgeving zonder het kind erbij te betrekken.
-- Sluit een interactie altijd goed af.
-- Richt de omgeving zo in, dat communicatie gestimuleerd wordt (ondersteunende communicatie binnen
handbereik).
Gedreven
-- Schep kansen voor het opdoen van ervaringen, tot
het uitlokken van beurtgedrag en voor actie-reactie.
-- Creëer zinvolle communicatiekansen op momenten
dat je toch met het kind bezig bent (in dagelijks
terugkerende situaties).
-- Laat duidelijk aan het kind merken dat je verwacht
dat het communiceert (afwachtende houding).
-- Volg het initiatief van het kind en beloon alle
communicatiepogingen van het kind (bevestig door ja
knikken/zeggen, instemmend benoemen).
Eigen wijze
-- Let goed op wat het kind bezighoudt, benoem dit en
speel daar zo veel mogelijk op in (meedoen).
-- Ga zoveel mogelijk in op alle pogingen/initiatieven
tot contact die het kind op zijn eigen wijze aangaat
(ontvangstbevestiging geven/vragen).
-- Spreek het kind aan met een vriendelijke uitstraling
(intonatie, gezichtsexpressie, houding en stem).
Vernieuwend
-- Laat het kind zien/voelen hoe het kan communiceren
(voorbeeldfunctie).
-- Maak gedurende de dag zo veel mogelijk gebruik van
Totale Communicatie, passend bij het kind.
-- -Geef het kind genoeg tijd om te reageren op jouw
communicatie om vervolgens hierop een initiatief te
nemen.
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Rafael met scheerschuim.

Veilig
-- Kondig jezelf altijd (fysiek) aan, wend je toe, kijk het
kind aan en ga op ooghoogte van het kind zitten. Op
deze manier volg je het initiatief van het kind en kun
je hier goed op ingaan.
-- Communiceer met alle betrokkenen zoveel mogelijk
op dezelfde wijze met het kind (communicatiepaspoort).
-- Zorg voor herkenning en voorspelbaarheid (dit doe je
door bijvoorbeeld herhaling en door consequent te
zijn).
-- Verwoord voor het kind wat je gaat doen (je eigen
handeling), wat je ziet bij het kind en wat je van het
kind verwacht.
Gedragscode intimiteit en seksualiteit
In de afgelopen jaren is met medewerkers veel aandacht besteed aan het signaleren van pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik. Alle medewerkers
weten bij een vermoeden van kindermishandeling
of seksueel misbruik hoe te handelen; leerkrachten
en gedragswetenschappers hebben hier een digitale
cursus voor moeten volgen en een toets voor afgelegd.
Jaarlijks wordt hier aandacht aan besteed in het team.
Visio onderwijs Breda hanteert “Het vlaggensysteem”,
een handvat om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te
reageren.
Binnen de locatie Visio Onderwijs Breda wordt de algemene visie op intimiteit en seksualiteit gehanteerd,
zoals die is beschreven in de algemene beleidsnotitie
van de gehele organisatie Visio; “Seksualiteit en
Relaties”.

Aandacht voor seksualiteitsbeleving van mensen met
een meervoudige beperking is vanzelfsprekend. Het
leren omgaan met seksualiteit en intimiteit is onderdeel van de opvoeding. Hiervoor zijn ouders en school
gezamenlijk verantwoordelijk. Visio Onderwijs Breda
is een cluster 1 school met een bijzondere doelgroep.
Als school voelen wij daarom de behoefte de algemene
visie van Visio extra toe te lichten vanuit onze merkwaarden.
Ontwikkeling op het gebied van intimiteit en
seksualiteit
Ontwikkeling op het gebied van intimiteit en seksualiteit is het gevolg van een lichamelijk en verstandelijk rijpingsproces. Alle leerlingen van Visio Onderwijs Breda zijn meervoudig beperkt. Naast de visuele
beperking is er ook sprake van een verstandelijke en/of
motorische beperking. We hebben te maken met leerlingen, waarvan de verstandelijke ontwikkeling vaak
achterloopt op de lichamelijke ontwikkeling. Leerlingen
kunnen vaak gevoelens minder makkelijk uiten. Leerlingen zijn zich minder bewust van bepaalde normen en
waarden. De impulscontrole is vaak minder ontwikkeld,
waardoor driften niet goed beheerst kunnen worden.
Opgewondenheid kan daardoor sneller leiden tot ongepaste seksuele gedragingen.
Binnen Visio Onderwijs Breda worden verschillende
leerroutes aangeboden voor leerlingen met een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar, 2-4 jaar,
4-6 jaar en 6+. Leeftijd en ontwikkelingsniveau zijn
sterk bepalend voor het uiten van seksueel gedrag of
seksuele behoeften. In de puberteitsfase beginnen
leerlingen zich vaak voor het eigen lichaam en dat van
anderen te interesseren. Bij mensen met een (zeer)

Majra verspippert papier,
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ernstige verstandelijke beperking is er vaak sprake van
seksualiteit in de vorm van lichamelijke lustbeleving.
Bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking is
de seksuele belangstelling vooral op de eigen lichamelijkheid, maar ook op het omgaan met anderen gericht.
Lichamelijk contact in de vorm van knuffelen, stoeien
of een aai is bij deze leerlingen vaak de meest voor de
hand liggende communicatiemiddel. Bij sommigen kan
dit leiden tot seksuele prikkels. Bij mensen met een
matig verstandelijke handicap ontstaat in de puberteit
ook een beginnende belangstelling voor seksualiteit.
Tederheid, genegenheid, verliefdheid en vriendschap
staan hierbij centraal. Bij deze groep kan het opstarten
van seksuele voorlichting van belang zijn.
Vormgeving binnen ons onderwijs
Binnen het onderwijs wordt bij jongere leerlingen in
de leeftijd van 4 tot 12, aandacht besteed aan doelen
op het gebied van “sociaal emotionele ontwikkeling”,
zoals; het uiten van gevoelens en emoties, aangeven
van grenzen, maken van keuzes, etc. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan doelen op het gebied van
“Oriëntatie op jezelf en de wereld”; onderdeel “gezond
en zelfredzaam gedrag” (zie bijlage 1 en 2)
Leerlingen van 12 jaar en ouder volgen in het VSO de
leerroute Praktisch Onderwijs. Doelen op het gebied
van intimiteit en seksualiteit vallen binnen het domein;
“samenleven”. Seksuele voorlichting kan hiervan een
onderdeel zijn. Binnen Visio Onderwijs Breda wordt er
voor gekozen om een algemeen aanbod te verzorgen op
het gebied van eigen lichamelijkheid, hygiëne, weerbaarheid en seksuele verschillen (zie bijlage 3). Seksuele voorlichting wordt op vraag en in overleg met ouders
aan individuele leerlingen aangeboden.
Eigen wijze
-- Begeleiders dienen afhoudend te reageren in geval
van signalen van opwinding.
-- Het bieden van daadwerkelijke hulp aan de leerling
bij de verrichting van seksuele handelingen is altijd
ontoelaatbaar
-- Begeleiders hebben de verantwoordelijke taak om
leerlingen te wijzen op de zeggenschap over hun
eigen lichaam.
-- Seksuele voorlichting wordt op maat gegeven, dat
wil zeggen; passend bij de leerling en zijn visuele
beperkingen, het sociaal emotionele en cognitieve
niveau en de belevingswereld van de leerling. Er
wordt rekening gehouden met interesses en de
levensfase van de leerling. Hierbij dragen we er zorg
voor, dat er niet meer verteld wordt dan nodig is.

-- Individuele seksuele voorlichting wordt altijd in
overleg en samenwerking met ouders gegeven.
-- Hoe de individuele leerling seksuele voorlichting
krijgt wordt vastgelegd in het OPP.
-- Binnen seksuele vorming wordt tussen heteroseksuele en homoseksuele relaties geen onderscheidt
gemaakt
-- Voor het aanduiden van geslachtsdelen wordt binnen
onze school bij jongens gesproken over plasser of
piemel, bij meisjes over vagina.
-- voor het wassen van intieme lichaamsdelen, dient
altijd een washandje gebruikt te worden
-- Masturberen is in beginsel niet toegestaan op school
(individuele uitzonderingen bij ernstige gedragsproblemen daargelaten)
-- Het wordt leerlingen niet toegestaan om elkaars
intieme delen aan te raken
-- Het wordt leerlingen niet toegestaan om eigen
intieme delen in gezelschap aan te raken.
-- Daar waar een leerling reële gronden heeft, dient
voorkeur vanuit de leerling voor verzorging door een
man of een vrouw gerespecteerd te worden.
-- Het afdouchen na het zwemmen gebeurt met badkleding aan
Betrouwbaar
-- Op het gebied van verzorging zijn onze leerlingen
vaak volledig afhankelijk van hun begeleiders. begeleiders dienen zich van hun ongelijke machtspositie
bewust te zijn en hier professioneel mee om te gaan.
-- Respect voor de leerling en zijn privacy zijn onderdeel
van een integere benadering.
-- Verzorgingsmomenten worden altijd van te voren
aangekondigd.
-- Tijdens verzorgingsmomenten in de badkamer binnen
de unit worden de deuren naar de gang dicht gedaan
in verband met privacy voor de leerling. Ter ontmoediging van misbruik, moet het wel mogelijk zijn om
via een hoog raam naar binnen te kijken.
-- Bij binnenkomst van de badkamer wordt van te voren
geklopt.
-- Binnen het VSO kleden meisjes en jongens zich gescheiden om.
-- Indien gewenst, wordt een leerling privacy geboden
bij het omkleden, door een gordijn of aparte kleedkamer
-- Tijdens de zwemlessen in het VSO wordt gestreefd
naar begeleiding van vrouwelijke zwemvrijwilligers
bij het omkleden en begeleiden van de vrouwelijke
leerlingen
-- Bij de verdeling van begeleiders tijdens het schoolkamp wordt gestreefd naar vrouwelijke begeleiders
voor de vrouwelijke deelnemers van het kamp

46

-- Het lijfelijk contact tussen begeleider en leerling
mag nooit bepaald worden door de behoefte van de
begeleider
-- De begeleider dient niet aanstootgevend gekleed te
gaan
-- De begeleider dient zich niet te laten betasten door
een leerling op intieme plaatsen als borsten, billen,
geslachtsdelen
-- professionele medewerkers dienen eigen grenzen
en die van de leerling in het contact te kennen en te
kunnen hanteren
-- De eigen normen en waarden van medewerkers mogen niet leiden tot afwijkingen van het beleid zoals in
deze visie beschreven.

Rosslyn met de tovertafel op de grond.

Veilig
-- Leerlingen binnen onze school behoren tot een
kwetsbare doelgroep in de maatschappij. De school
heeft vooral een signalerende functie ter voorkoming
van grensoverschrijdend gedrag van de leerling, maar
ook van de medewerker
-- vrijwilligers binnen de school dienen een verklaring
van goed gedrag te overleggen
-- Het tonen van genegenheid van een begeleider of
leerling in de vorm van lichamelijk contact als aanraken en omhelzen is toelaatbaar. (Hierbij wordt wel

opgemerkt dat bij een bepaalde lading van het gedrag
de begeleider de omgang met de leerling dient aan te
passen, zonder dat deze zich afgewezen voelt)
-- Het op schoot nemen van leerlingen in de bovenbouw
is alleen toelaatbaar als onderdeel van een specifieke
begeleidingsstijl (Sherborne, spelbegeleiding, etc)
Hierbij wordt getracht leerlingen te koppelen aan
begeleiders van hetzelfde geslacht.
-- Het zoenen van een leerling door een begeleider is
niet toelaatbaar, met uitzondering van speciale gelegenheden als; verjaardag, condoleances, uitreiken
van een diploma.
-- Het zoenen van leerlingen onderling is op school niet
toegestaan, met uitzondering van speciale gelegenheden als; verjaardag, condoleances, behalen van een
diploma.
-- Het zoenen op de mond is op school in geen enkele
situatie toegestaan
-- op schoolkamp liggen meisjes en jongens vanaf 12
jaar op aparte kamers.
-- bij eventuele seksuele geprikkeldheid is het liggen op
1 (water)bed voor VSO-leerlingen op school niet toegestaan (in overleg met beide ouders kan er buiten
school gelegenheid gegeven worden)
Gedreven
-- medewerkers van Visio Onderwijs Breda moeten
opvoeden en begeleiden tot geaccepteerd seksueel
gedrag
-- Medewerkers zijn daarbij kritisch op elkaar en op
vrijwilligers en andere betrokkenen, zoals taxichauffeurs
-- Binnen onze school trachten we open over seksualiteit te praten in termen die passen bij de medewerkers en bij de leerling zelf.
-- Seksualiteit en seksualiteitsbeleving dienen een vanzelfsprekend thema te zijn op teamvergaderingen;
echter het bespreken van intieme details van leerlingen dient vermeden te worden.
-- Begeleiders zijn alert op signalen van vermeend
misbruik
-- Wanneer een medewerker zich niet prettig voelt
bij het geven van seksuele voorlichting, kan hij een
beroep doen op de aandachtsfunctionaris intimiteit
en seksualiteit
-- In samenwerking met Visio Zorg De Blauwe Kamer
wordt gestreefd realistische materialen en voorlichtingspakketten op maat te realiseren.
-- Deze materialen komen onder de verantwoording en
toezicht van de aandachtsfunctionaris seksualiteit.
-- De materialen kunnen alleen na goedkeuring van de
aandachtsfunctionaris en ouders worden gebruikt
door leerkrachten
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Vernieuwend
-- Seksuele voorlichting wordt opgestart onder toeziend oog van een aandachtsfunctionaris intimiteit
en seksualiteit binnen school. De aandachtsfunctionaris biedt inhoudelijke ondersteuning, consultatie
en begeleiding op het gebied van seksuele voorlichting, ook voor ouders.
-- opvoeding op het gebied van intimiteit en seksualiteit wordt aangepast aan de bijzondere doelgroep en
individuele leerbehoefte van de leerling.
-- Een nieuwe informatiemap en lessenpakket voor begeleiders op het gebied van intimiteit en seksualiteit
staat in de school bibliotheek
-- In het kader van deskundigheidbevordering worden
interne workshops en studiedagen gehouden met
betrekking tot het onderwerp “intimiteit en seksualiteit”.
-- Externe experts op het gebied van intimiteit en
seksualiteit worden geraadpleegd en gevraagd voor
interne workshops op maat (MEE, Eduseks, Stichting
Philadelphia, Bosch en Suykerbuik)

Yme met de cowboyhoed uit de liedjeskist.

4.3 Aangepaste omgeving
Visio Onderwijs Breda biedt onderwijs aan een speciale doelgroep: alle leerlingen hebben een visuele en
(ernstige) verstandelijke beperking, en vaak hebben
deze leerlingen nog een andere beperking of hulpvraag.
De leeromgeving is volledig aangepast en afgestemd
op deze speciale doelgroep. Dit betekent dat de gangen
leeg en overzichtelijk zijn en dat in de klassen sprake
is van ordening. De omgeving (in combinatie met het
pedagogisch handelen van de leerkracht) biedt duidelijke structuren en is voorzien van diverse verwijzers.
Op deze manier kan de leerling zich oriënteren binnen
de school en/of klas; het geeft de leerling houvast zodat hij/zij zich voldoende (fysiek, psychisch en sociaal)
veilig voelt om zich te verplaatsen binnen de school.
Voorbeelden van structuur:
-- De opstelling in de klas is (zoveel mogelijk) hetzelfde:
Leerlingen creëren een beeld van de omgeving in hun
hoofd. Zodra de klas van opstelling verandert klopt
dit beeld niet meer en duurt het enkele weken voordat ze weer opnieuw gewend zijn. Dit kan verwarring
en onduidelijkheid scheppen bij de leerling.
Medewerkers zijn zich hiervan bewust.
-- Er zijn vaste plaatsen in de klas: Denk hierbij aan een
vaste plek waar de leerling kan werken (werktafel),
een vaste speelhoek, een vaste plek om te eten en
een vaste plek in de ochtendkring.
-- Er zijn herkenningspunten in de klas: Bijvoorbeeld
een rondje van schuurpapier als voelbare verwijzer
achter op de eigen stoel aan de werktafel en een
zacht bolletje als voelbare verwijzer achter op de
stoel aan de eet- en drinktafel.
-- Er zijn vaste looproutes in de klas: De leerlingen leren
vaste routes aan. Bijvoorbeeld van de kapstok naar
de stoel in de kring. Een route leren ze bijvoorbeeld
als volgt: kapstok, langs de deur van de klas, muur
volgen, met de rug tegen de tafel staan en dan recht
oversteken. Op de stoel de eigen verwijzer voelen.

4.4 Burgerschapsvorming:
“thuis komen in de wereld”
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen
zodat zij actief kunnen meedoen aan de samenleving
en hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Bij
burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding
en de vaardigheden van de leerlingen. Het is geen vak,
maar een taak van school. De kern van burgerschapsvorming is participatie.
Visio Onderwijs Breda werkt actief aan het bevorderen
van burgerschap tussen leerlingen met en zonder beperking. We noemen het “omgekeerde integratie”: het
bevorderen van integratie en voorkomen van
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segregatie. De deur van onze (V)SO school staat open
voor normaal lerende kinderen.
Dit doen wij door twee voortdurend terugkomende
activiteiten:
-- “Kom binnen”: De twee uiterste partijen binnen het
onderwijs (leerlingen uit het reguliere onderwijs
uit Breda en leerlingen van Visio Onderwijs Breda)
ontmoeten elkaar bij ons op school in het kader van
burgerschapsvorming. Hieraan zijn vaste doelen
verbonden.
-- Samenwerking met landgoed Nuwenhuys, een B&B
en evenementen locatie met als doelstelling de
interactie te bevorderen tussen mensen met en
zonder beperking.
-- Deelname aan activiteiten georganiseerd door “Breda
gelijk” (voorheen “Breda actief”) een organisatie die
zich inzet voor mensen met alle soorten beperkingen
met als doel inclusiviteit te bevorderen.
-- Deelname aan kunstprojecten georganiseerd door
het Breda’s museum.
-- Deelname aan het schoolkamp:
Tijdens het schoolkamp komen de leerlingen in aanraking met verschillende vaardigheden die we in een
schoolse setting niet kunnen realiseren. Door een
aantal dagen intensief met elkaar om te gaan en met
elkaar te “leven”, gaan kinderen op een andere manier
met elkaar om. Daarnaast komen de kwaliteiten van
ieder kind in andere situaties meer aan bod, zodat
iedereen kan zijn wie hij of zij is. Alle leerlingen van
Visio onderwijs Breda doen mee aan het schoolkamp.
Voor leerlingen uit het SO geldt dat verblijf ’s nachts in
overleg tussen ouders en leerkracht wordt bepaald.
Voor leerlingen uit het VSO geldt dat alle leerlingen
deelnemen aan het schoolkamp. Bij hoge uitzondering,
in overleg met ouders, zijn leerlingen alleen aanwezig
op de vaste schooltijden. De school vraagt een ouderbijdrage voor deelname aan het schoolkamp. Dit kan
variëren van € 20,- tot € 50,- euro, afhankelijk van de
vorm van de deelname. In schooljaar 2021/2022 heeft
het schoolkamp vanwege de corona crisis in aangepaste vorm zonder overnachting plaatsgevonden. Of en in
welke vorm het schoolkamp in het komend schooljaar
doorgang zal hebben is nog niet duidelijk. U wordt hier
te zijner tijd over geïnformeerd.

5 Medezeggenschap
Ouderparticipatie
Visio Onderwijs hecht zeer aan een actieve betrokkenheid van u als ouder/verzorger bij het onderwijsleerproces van uw kind, zowel op het SO als op het VSO. U
kent uw kind tenslotte het beste en het onderwijs sluit
beter aan bij uw kind wanneer er regelmatig overleg en
contact is tussen u en de leerkrachten. Visio verwacht
dat u ook zelf contact opneemt als u vragen heeft over
of problemen met het onderwijs aan uw kind. Visio probeert u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken
bij alles rond de school en uw kind (een nadere toelichting vindt u in deel 2).
Aan het begin van elk schooljaar wordt er in elke klas
een klassenouder gekozen. De klassenouder communiceert met andere ouders uit de klas op verzoek van de
leerkracht.
Een keer per 2 jaar zal de klassenleiding met u een
afspraak maken om op huisbezoek te komen. School
krijgt dan een beeld van de thuissituatie en kan hier op
inspelen in het contact met uw kind.
Dagelijks ontvangt de ouder het (digitale) heen-enweerschriftje Parro via de groepsleerkracht. Dit is een
app waarin we de gang van zaken van het kind bijhouden. Ieder jaar draait er in alle groepen een gezamenlijk
thema. We nodigen u graag uit voor de afsluiting van
dit project. Er is altijd een mogelijkheid een gesprek
aan te vragen met de mentor of leerkracht over de
voortgang van uw kind.
Ouderraad
We hebben een actieve ouderraad. De ouderraad
organiseert en ondersteunt het team bij allerhande
activiteiten. Daarnaast organiseert de ouderraad ieder
schooljaar een informatieavond over een onderwerp

dat gekozen wordt door de ouder/verzorger. De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 25,aan u als ouders, dit is om onder andere de sinterklaascadeautjes van te bekostigen.
De namen van de leden van de ouderraad zijn:
Maaike Oosterhof, voorzitter (tevens MR lid)
Veronique Lans, penningmeester
Daniëlle Plomp, Colinda Gijsen (secretaris), Esther Dijkmans, Manon van Haften en Sandra Schonewille
Namens onze school zijn de MR; de schoolleider en een
coördinator gesprekspartner van de ouderraad.
Medezeggenschapsraad
We kennen diverse overleggen zoals de (wettelijk verplichte) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
op landelijk niveau met als gesprekspartner de Raad
van Bestuur én Medezeggenschapsraden op lokaal
niveau met als gesprekspartner de schoolleider. Zie
hiervoor ook deel 2 van de schoolgids.
Een afvaardiging van elke school en AOB-afdeling heeft
zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Visio Onderwijs. De GMR en lokale Medezeggenschapsraden geven advies of instemming met
voorgenomen besluiten over allerlei beleidszaken van
Visio Onderwijs. Meer info hierover vindt u in deel 2.
In de MR Breda hebben zitting:
Monique Slaats
personeelslid tevens GMR lid
Els Brouwers
personeelslid
Lien de Vries
personeelslid
Maaike Oosterhof ouder lid
(tevens voorzitter ouderraad)
Christel Emans
ouder lid
Marco Dijkmans ouder lid
Frans Spijkers
ouder lid GMR
Leerlingen raad
De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit zowel de SO afdeling als de VSO afdeling van
de school. De leerlingenraad denkt mee over zaken op
school, zoals schoolkamp, disco en andere activiteiten. De leerlingen leren luisteren naar elkaar en leren
samen beslissingen nemen. De leerlingenraad komt
drie keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van een
medewerker van de school.
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6 Bijzondere samenwerkingsrelaties
(zie tevens deel 2)
Intern, binnen Visio
Visio “De Blauwe Kamer” flexzorg biedt Buitenschoolse
Specialistische Begeleiding (BSB), weekend opvang,
logeeropvang en vakantieopvang. Het komende schooljaar zal onderzocht worden of de buitenschoolse
specialistische begeleiding therapieën die anders in de
thuissituatie plaats zouden moeten vinden op zou kunnen pakken. Criteria voor gebruikmaking van één van
deze voorzieningen zijn op te vragen bij: buitenschoolsespecialistischebegeleiding@visio.org.
Zorg in onderwijs
Belangrijk voor onze leerlingen is de zorg in onderwijs
die vanuit de flexzorg op de school wordt ingezet.
De meeste leerlingen hebben meer zorg en begeleiding
nodig dan de leerkracht en onderwijsassistent kunnen
bieden. Dit is bekend bij de wetgever en daarom zijn er
mogelijkheden gecreëerd binnen meerdere zorgwetten
om deze extra begeleiding op school vorm te geven.
Heeft uw kind een WLZ indicatie met de functie
Begeleiding Groep (BG) dan gaan wij tijdens het intakegesprek of de jaarlijkse OPP bespreking met u in
gesprek over de inzet van deze functie tijdens onderwijstijd.
Heeft uw kind een zorg arrangement vanuit de gemeentelijk zorg voor jeugd dan overleggen wij tijdens
deze bespreking graag met u welke ruimte dit arrangement biedt voor aanvullende zorg en begeleiding op
school.
Ook zal in het intake- of het jaarlijkse OPP gesprek
besproken en vastgelegd worden om hoeveel dagdelen
of uren het voor uw kind gaat en waar de extra zorg- of
begeleidingsuren aan besteed worden.

De leerkracht van uw kind zal tijdens dit gesprek een
zorginventarisatie formulier met u doornemen. Aan de
hand van dit formulier zal iemand van Visio Flexzorg
contact met u opnemen over het verdere verloop van
de uitvoering van de zorg. De zorg wordt voornamelijk
verleend door een (vervangende) cliëntbegeleider. Is dit
niet te realiseren dan zal dit overgenomen worden door
de onderwijs assistent of de leraar. De verantwoordelijkheid voor de te leveren zorg ligt bij de flexzorg van
Visio woon- en dagcentrum de Blauwe Kamer.
De afgesproken zorguren blijven gehandhaafd tot de
volgende OPP bespreking. Tijdens de OPP bespreking
worden de afgesproken uren op inhoud en hoeveelheid
geëvalueerd en zo nodig naar boven of beneden bijgesteld.
Therapeuten, werkzaam in dienst van school en
vanuit een eigen praktijk
Aan de school in Breda zijn therapeuten (fysiotherapie,
logopedie en ergotherapie) verbonden. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van zowel onderzoeks- en
voortgangsdiagnostiek als onderwijsondersteuning en
behandeling. De Commissie Leerlingenzorg geeft al dan
niet toestemming voor nader onderzoek, voortgangsdiagnostiek of behandeling binnen onderwijstijd. We
vragen u als ouder/ verzorger altijd om toestemming
voor het uitvoeren van onderzoek of het behandelen
van uw kind.
Samenwerking binnen het onderwijsveld, met andere
scholen in het speciaal onderwijs
Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij samen met
de reguliere basischolen te Breda aan het bevorderen
van integratie en voorkomen van segregatie. We zetten
de deur van onze (V)SO school met ernstig meervoudig
beperkte leerlingen open voor normaal lerende kinderen. Wat kunnen we van elkaar leren? In het kader van
burgerschapsvorming en werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Onze leerlingen, evenals de normaal lerende leerlingen, zullen hier voor hun verdere
leven van profiteren. Accepteren van verschillen speelt
een belangrijke rol in de maatschappij.
Samenwerking in de regio gericht op onderwijs aan
cluster 1 emb/VVB doelgroep.
Binnen Visio Onderwijs Breda zijn we vanaf oktober
2021 gestart met het project “Bouwen aan samenwer-
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king in de regio gericht op onderwijs aan cluster 1 emb/
VVB doelgroep”.
Doel van het project is dat Visio onderwijs Breda school
structureel samen werkt met andere scholen en instellingen uit de omgeving op schoolniveau en op individueel kindniveau om een passend (onderwijs) aanbod voor
elke visueel beperkte (e)mb-leerling te kunnen verzorgen. Dit is ontstaan vanuit onze missie dat alle kinderen recht op onderwijs hebben. We willen dat bekend
is in de omgeving dat onderwijs voor leerlingen met visuele beperking die behoren tot de emb doelgroep mogelijk is. Indien er sprake is van een (e)mb leerling, dus
een kind met een ernstige meervoudige beperking, is
het daarom van belang dat ouders en professionals op
de hoogte zijn van de mogelijkheid om ook deze leerling
onderwijs te bieden. Daarnaast willen we kennis delen
en kennis vergroten van professionals en ouders.
Kortom; door dit project willen we de samenwerking
tussen alle domeinen van Visio vergroten en met
samenwerking met andere instanties met dezelfde
doelgroep versterken.
Dit doen we door:
-- het in kaart brengen van de visueel beperkte
kinderen die (mogelijk) tot de doelgroep behoren.
-- Het in kaart brengen van instellingen waar deze
kinderen nu verblijven.
-- Het onderzoeken van behoeften en kansen in samenwerking zoals bijvoorbeeld hybride vormen van
onderwijs zoals AOB op KDC’s parttime schoolgang
en parttime dagopvang op een KDC, een KDC
verbonden aan school, voorschoolse vroeghulp enz…
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Visio Onderwijs

Visio Onderwijs is er voor kinderen van vier tot twintig jaar met
een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere
beperking. Visio Onderwijs biedt speciaal onderwijs (SO), voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) en onderwijs aan kinderen met een (ernstige)
meervoudige beperking ((E)MB).
“Perspectief voor elk kind” is een belangrijk uitgangspunt van ons
onderwijs. We willen als onderwijsorganisatie íeder kind, ongeacht de
individuele beperkingen, een perspectief voor de toekomst bieden.
Ruim 80% van de kinderen met een visuele beperking gaat naar een
gewone school met behulp van ambulante onderwijskundige begeleiding
door Visio. Daarnaast heeft Visio onderwijslocaties in vijf gemeenten:
in Amsterdam (SO, VSO, (V)SO MB), Breda ((V)SO MB), Grave (SO, VSO, (V)SO
MB), Haren (SO, (V)SO MB), en Rotterdam (SO, VSO en (V)SO MB).
De kerndoelen, zoals die binnen het reguliere onderwijs gelden, zijn
het uitgangspunt en er bestaat voor leerlingen vanaf 12 jaar in Amsterdam,
Rotterdam en Grave de mogelijkheid om deel te nemen aan praktijkonderwijs,
VMBO of HAVO.

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