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

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

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

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

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

Leerlingen schenken zelfgemaakte soep in.

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

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

We vinden het van groot belang alle leerlingen te 
stimuleren tot maximale zelfstandigheid en zelfont-
plooiing. We streven voor al onze leerlingen op de 
Visio-scholen en in de ambulante onderwijskundige 
begeleiding naar het mogelijk maken van volledige 

https://www.visio.org/nl-nl/home
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maatschappelijke integratie en participatie en hebben 
in het kader “Het allerbeste onderwijs” o.a. de leerlij-
nen Kritische Succesfactoren ontwikkeld voor al onze 
doelgroepen. We zetten het komend jaar vol in op het 
implementeren van deze leerlijnen voor alle leerlin-
gen. Daarnaast willen we veel meer dan voorheen data 
verzamelen en analyseren, om op basis daarvan onze 
onderwijskwaliteit nog verder te verhogen.

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

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

Om dit te bereiken is alles wat wij doen gedreven door 
drie waarden (uit het “Waardenkompas”): 
1. Verbinden/ Samenwerken (werken vanuit vertrouwen,

anderen actief opzoeken en goed luisteren naar de
ander)

2. Ontwikkelen/ Groeien (blijven leren, reflecteren op
eigen handelen en toepassen van geleerde kennis en
expertise in eigen werk)

3. Ondernemen/ Durven en doen (initiatief nemen,
flexibel inspelen op veranderingen en verantwoorde-
lijkheid nemen).

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

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

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

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

In het voorjaar van 2021 is een landelijke campagne 
mbt het werven van zo’n 20-tal extra leraren en ambu-
lant onderwijskundig begeleiders succesvol gebleken. 
Met deze extra menskracht kunnen we o.a. nieuwe 
projecten in het kader van het ontwikkelen en imple-
menteren van nieuwe kennis uitvoeren. Te denken valt 
aan o.a. het integraal gaan gebruiken van Microsoft 
365, het actualiseren van alle leerlijnen SO en MB, 

Een leerling maakt een schilderij met vingerverf.
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het opzetten van een cluster 1 scholing voor nieuwe 
docenten én een leerlijn Taal voor anderstalige leerlin-
gen met een visuele beperking.

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

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

Mede namens de Raad van Bestuur,

Directeur Onderwijs, Koninklijke Visio
Marcel Janssen

De schoolgids is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
van Visio op 10 juni 2021.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van 
Visio Onderwijs heeft ingestemd met de schoolgids op 
30 juni 2021.
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Onze School in Haren -
praktisch
Algemene informatie
Visio Onderwijs Haren biedt onderwijs aan leerlingen 
met een visuele of meervoudige beperking en bestaat 
uit vijf afdelingen: 

SO Speciaal Onderwijs.
 Voor normaal lerende leerlingen met een  
 visuele beperking van groep 1 t/m groep 8.

SO-mb Speciaal Onderwijs bij een meervoudige 
 beperking.
 Voor leerlingen met een visuele, 
 verstandelijke en mogelijk motorische 
 beperking van 4 tot 12/14 jaar. 

VSO-mb Voortgezet Speciaal Onderwijs bij een 
 meervoudige beperking.
 Voor leerlingen met een visuele, 
 verstandelijke en mogelijk motorische 
 beperking van 12 tot 20 jaar.

OOG SO Onderwijs Ontwikkel Groepen. Combinatie 
en VSO  zorg en onderwijs.
 Voor leerlingen met een visuele, 
 verstandelijke en mogelijk motorische 
 beperking van 4 tot 20 jaar. Deze leerlingen  
 hebben veel verzorging en behandeling
 nodig tijdens schooltijd.

AOB Ambulante Onderwijskundige Begeleiding.
  Voor leerlingen van alle leeftijden en op-

leidingsniveaus met een visuele beperking 
in het regulier of ander speciaal onderwijs 
(buiten Visio).

Directeur en schoolleiders
Directeur: Marcel Janssen
Schoolleider: Marian Officier

Locatie en gebouwen
Ons schoolgebouw ligt aan de doorgaande route van 
Haren naar Glimmen, op het terrein van Visio De Heu-
kelom. Naast de school staat het Kindercentrum. Ook 
hier krijgen leerlingen onderwijs, maar dan in combina-
tie met een intensief zorgaanbod. In het Kindercentrum 
is ook dagbesteding mogelijk. Verder staan er vier wo-
ningen op het terrein waar jeugdige cliënten van Visio 
kunnen wonen of logeren.
Het schoolgebouw is afgestemd op de mogelijkheden 
van onze leerlingen. Er zijn aanpassingen zoals het ge-
bruik van heldere kleuren, duidelijke contrasten, goede 
verlichting, oriëntatiepunten en verwijzers. De lokalen 
zijn licht en ruim en de gangen breed en veilig. Ook de 

gymzaal, het therapie-zwembad en de therapieruimtes 
zijn voorzien van aanpassingen en specifieke appara-
tuur. Er is een vak- en speellokaal, sensorische active-
ringsruimte, keuken, schooltuin en er zijn rustruimtes. 
Het nieuwe schoolplein wordt in de zomer van 2021 
opgeleverd en is ontworpen voor de leerlingen uit alle 
doelgroepen om zo zelfstandig mogelijk buiten te 
kunnen spelen.

Adres & bereikbaarheid
Bezoekadres 
Visio Onderwijs Haren
Rijksstraatweg 284 
9752 CL Haren 

Correspondentieadres 
Visio Onderwijs Haren
Postbus 54 
9750 AB Haren 
Telefoon 088 585 75 00 
Email: onderwijsharen@visio.org 
Website: www.visio.org

Hoofdingang van de school, nog zonder aanpassing 

Foto van het schoollied

Deel 1 Schoolgids Visio Onderwijs Haren 2021-2022 

https://www.visio.org/nl-nl/home
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Visie op onderwijs
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.
Het doel van het VSO-MB onderwijs is om de leerlingen 
toe te rusten voor:
 - Werk of dagbesteding, waar de werknemer voldoe-
ning uit haalt en zijn talenten in kan blijven ontwik-
kelen

 - Woonsituaties, waarin de bewoner zich zo zelfstan-
dig 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 
zich heen, zich geaccepteerd voelt in de maatschap-
pij en sociaal vaardig de wereld tegemoet treedt.

Onze visie op leren is op verschillende niveaus uitge-
werkt met als resultaat onze visie piramide (gebaseerd 
op de piramide van Dilts & Bateson):

Figuur 1: Piramide Dilts & Bateson.

Figuur 2: uitwerking Visie op Onderwijs door 

Visio Onderwijs Haren.

Expertise

Meedoen mogelijk maken

Uitdagen, ruimte eigen 
regie, doelgericht

Professionalisering: 
vakinhoudelijk/ didactisch/ 

vernieuwend (PLG)

Recht op onderwijs; 
autonomie, relaties en 
kennis/vaardigheden

Sterk pedagogisch leerklimaat

school AOB

Aantal leerlingen per 1 oktober 2020
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Visio Onderwijs Haren 2021-2022
Onder voorbehoud van (on)verwachte nieuwe instroom gaan we in 2021-2022 op school werken met 12 groepen:

*) OOG-groepen: Onderwijs Ontwikkel Groep; combinatie van zorg en onderwijs.
**) MB-groepen: Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking. 
***) SO-groepen: Onderwijs voor normaal lerende leerlingen.

Locatie Kindercentrum Locatie Schoolgebouw

Zorggroep (W&D) Peuterrevalidatie (R&A)0 jaar

4 jaar

Oogappel**

Knipoog***
(groep 2)

Prisma***
(groep 3-6)

Uitkijk***
(groep 7-8)

Focus**

Verrekijker**

Vizier**

Regulier
PRO, VMBO, 
HAVO, VWO
met AOB

Walvis*6 jaar

9 jaar

12 jaar

15 jaar

18 jaar18 jaar

20 jaar

IJsbeer* Olifant*

Doelgroep

1-2

V
S

O
S

O

2-3 3-4 5-7

Giraffe*

Belevingsgerichte of  
taakgerichte dagbesteding

Taakgerichte of arbeids-
matige dagbesteding

Beschut werk Arbeid of vervolgonderwijs

Iris**

Leerlingen uit Haren

In mei 2021 voorzien we dat we in het schooljaar 2021-2022 starten met minimaal 65 ingeschreven leerlingen op 
onze school.  



10

Ons team
Functies binnen de school

Directeur 
Het management van Koninklijke Visio Onderwijs 
bestaat landelijk uit een bovenschoolse directeur en 
adjunct directeur en zes schoolleiders van de scholen 
en de AOB. 
Schoolleider 
De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor de 
inhoud van het onderwijs en de zorg, voor het perso-
neel en voor verdeling en beheer van middelen van de 
school.
Coördinatoren 
Drie coördinatoren ondersteunen de schoolleider. Deze 
coördinatoren geven uitvoering aan onderwijsinhoude-
lijke en organisatorische processen. Ze coördineren de 
dagelijkse gang van zaken, zien toe op implementatie 
van onderwijsvernieuwingen, ze coachen leraren en 
dragen bij aan de ontwikkeling van leerstof en leermid-
delen. Ze zijn gekoppeld aan schoolgroepen en/of de 
AOB en hebben daarnaast overstijgende portefeuilles.
Gedragswetenschappers 
De gedragswetenschappers ondersteunen en begelei-
den de medewerkers bij bijzondere situaties betref-
fende of rondom leerlingen van de school en AOB. 
Voorbeelden hiervan zijn het omgaan met leerlingen 
met autisme spectrum stoornissen (ASS), het aanleren 
van bepaalde vaardigheden of kennis aan onderwijs-
medewerkers/ AOB-ers; het omgaan met probleem-

gedrag of het ondersteunen van AOB-ers bij conflic-
terende belangen. Via de gedragswetenschapper van 
de school kan eventueel een consulententeam worden 
ingeschakeld. Dit is een extern team van specialisten 
dat specifieke kennis en extra middelen tot zijn be-
schikking heeft. De functionaris werkt nauw samen 
met gedragswetenschappers van R&A voor het verrich-
ten van ontwikkelingsonderzoek bij leerlingen en voert 
zélf didactisch onderzoek uit. Verder is de gedrags-
wetenschapper betrokken bij de plaatsing van nieuwe 
leerlingen en de uitstroom van schoolverlaters.
Leraren
De leraren zijn de regisseurs van en eerstverantwoor-
delijken voor het onderwijsaanbod en tevens het eerste 
aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Zij vervullen 
de rol van procescoördinator (zie ‘samenwerking Kind 
& Jeugd’). De leraren zijn (mede) verantwoordelijk voor 
het onderwijsleerproces van de leerlingen in hun eigen 
of neven-klas. Zij sturen de leraarondersteuners, de 
onderwijsassistenten en eventuele zorgmedewerkers 
aan in de dagelijkse uitvoering van het werk.
Ambulant Onderwijskundig Begeleiders
De AOB-ers begeleiden leerlingen in het regulier en 
ander speciaal onderwijs en ondersteunen reguliere 
en andere speciale onderwijs scholen in het dusdanig 
aanpassen van het onderwijsaanbod, opdat de leerling 
met een visuele beperking zo optimaal mogelijk tot 
leren komt.Leerling VSO doet oud papier taak; profiel dienstverlening

Leerling VSO maakt soep; profiel Horeca
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Leraarondersteuner 
De leraarondersteuners werken in de klas en voeren 
een deel van het onderwijsproces zelfstandig uit onder 
verantwoordelijkheid van de leraar. Niet iedere klas 
heeft een leraarondersteuner.
Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent werkt naast de leraar in de klas. 
De onderwijsassistent ondersteunt het onderwijs-
proces. Niet iedere klas kent een onderwijsassistent.
Zorgmedewerkers 
Zorgmedewerkers in dienst van het Kindercentrum van 
Visio. De zorgmedewerkers werken alleen in klassen 
met leerlingen voor wie extra zorguren beschikbaar 
zijn, bijv. geïndiceerd vanuit WLZ (Wet Langdurige 
Zorg) en waarbij met ouders/verzorgers een (financi-
ele) overeenkomst m.b.t. het leveren van extra zorg is 
afgesloten. De zorgmedewerkers bieden begeleiding, 
zorg en ondersteuning aan leerlingen op het gebied van 
onder andere eten, drinken, toiletgang en ze voeren 
voorbehouden en risicovolle handelingen uit zoals bijv. 
het verzorgen van PEG-sondes.
Cliëntbegeleiders 
Clientbegeleiders in dienst van het Kindercentrum van 
Visio. De cliëntbegeleiders werken op de OOG-groepen 
(zorg-onderwijs groepen) samen in de klas met het 
onderwijzend personeel. Zij begeleiden de leerlingen 
vanuit hun zorgvraag.
Vakleraren 
Er zijn vakleraren voor de vakken bewegingsonderwijs 
(gymnastiek en zwemmen), muziek en senso-
motorische integratie. Afhankelijk van de leervragen 
nemen de leerlingen in (sub)groepen deel aan de 
vaklessen. Tevens zijn er vanuit het Centrum van 

Leerling krijgt training O&M

Vormingsonderwijs vakdocenten beschikbaar voor het 
geven van lessen levensbeschouwing/vormingsonder-
wijs, afhankelijk van opgave door ouders.
Therapeut en trainer 
Het gaat hier om behandelaren en trainers op school, 
de fysiotherapeuten in dienst van het Kindercentrum 
van Visio en ergotherapeuten in dienst van Revalidatie 
& Advies van Visio.
Binnen Visio Onderwijs Haren bestaat de mogelijkheid 
tot behandeling en ondersteuning door een fysiothera-
peut, een ergotherapeut en een logopedist, mits deze 
behandeling ondersteunend is aan/ voorwaardelijk is 
voor het goed kunnen volgen van onderwijs. De inzet 
van therapeuten onder lestijd moet zijn goedgekeurd 
door de Commissie Leerlingen Zorg. Bij plaatsing van 
nieuwe leerlingen vindt altijd een screening door de 
fysiotherapeut rond de motorische ontwikkeling en 
logopedist rond de mond- en spraakontwikkeling en 
het gehoor plaats. Er zijn eigen trainers beschikbaar 
voor trainingen met betrekking tot oriëntatie en 
mobiliteit.
Secretaresses/administratieve functies 
De secretaresses en de administratief assistente 
verzorgen alle secretariële en administratieve werk-
zaamheden voor de schoolleider in het kader van de 
leerling-administratie van de school en AOB, de 
personeelsadministratie, de financiële administratie, 
het beantwoorden van de telefoon en andere 
beheerstaken. 
Conciërge en medewerker huishoudelijke dienst 
De conciërge verricht allerlei taken binnen de school, 
zoals het uitvoeren van reparaties, het verrichten van 
huishoudelijke werkzaamheden en het vervoeren van 
leerlingen naar het zwembad. De medewerker huishou-
delijke dienst voert huishoudelijke taken uit en beheert 
voorraden. Het dagelijks schoonmaken van de school 
vindt plaats door een extern bedrijf.
Stagiaires
Elk schooljaar bieden wij de gelegenheid aan studenten 
om stage te lopen. Het betreft vooral studenten vanuit 
de opleidingen MBO onderwijsassistent, MBO pedago-
gisch medewerker, HBO lerarenopleiding lichamelijke 
opvoeding (ALO), HBO lerarenopleiding  basisonderwijs 
(PABO) en WO orthopedagogiek.
Vrijwilligers
Op diverse momenten gedurende het jaar zijn er vrijwil-
ligers betrokken bij allerhande activiteiten binnen de 
school. 

Medezeggenschap 
Leerlingenraad
Uit alle groepen neemt een vertegenwoordiging deel 
aan de leerlingenraad. Ieder schooljaar vinden er 
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desgewenst verkiezingen plaats, zodat andere leerlin-
gen plaats kunnen nemen in de raad. Sommige groe-
pen kennen een vaste (verkozen) vertegenwoordiger; 
andere (MB) groepen laten de afvaardiging rouleren. 
De leerlingenraad vergadert minstens eenmaal per 6 
weken met de schoolleider. Het verslag van de verga-
dering en nieuwe bespreekpunten worden in de klas 
met alle leerlingen besproken. Tevens heeft de raad 
een eigen mededelingenbord waar de notulen worden 
opgehangen en andere leerlingen input kunnen leveren. 
De notulen worden verstuurd aan de MR leden. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en MR 
(zie ook deel 2 van de schoolgids)
Een afvaardiging van elke school en AOB-afdeling heeft 
zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR) van Koninklijke Visio Onderwijs. Voor Haren 
nemen Anne Rohn (AOB) en Coen Speelman deel aan de 
GMR. De GMR en lokale MR-en geven advies of instem-
ming met voorgenomen besluiten over allerlei beleids-
zaken van Visio Onderwijs. 
De vertegenwoordiging in de MR van de locatie Haren 
in het schooljaar 2021-2022 bestaat uit de volgende 
leden:
Namens de ouders: Karin Assen, Jolanda Huising, 
Laura Weurding
Namens het personeel: Ingrid Roossien, 
Coen Speelman, Anne Rohn, en Joke Huinder. 

Ambulant Onderwijskundige Begeleiding 
(AOB)
Soms komt het voor dat een leerling gedurende de SO 
periode de overstap maakt naar het reguliere basis-
onderwijs. De AOB-er zal deze leerling en de school 
begeleiden. 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. 

Als een leerling de leeftijd van 12-13 jaar bereikt, maakt 
hij in principe de overstap van SO naar het reguliere 
vervolgonderwijs. Ook daar zal de AOB-er de begelei-
ding van de leerling overnemen. Met de overstap naar 
onderwijs met ambulante begeleiding, kan de school 
meestal gebruiken maken van aanvullende bekostiging. 
Deze aanvullende bekostiging kan ingezet worden in de 
vorm van formatie en/of (hulp)middelen. 
De Ambulant Onderwijskundige Begeleiders van Noord 
Nederland komen in de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe, kop van Overijssel en Flevoland. Zij komen op 

alle soorten onderwijs waar leerlingen zitten met een 
indicatie cluster 1, van basisonderwijs tot universiteit. 

Praktische zaken van A tot Z
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 2021-2022 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 ouderbij-
drage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, 
maar dat willen we ook niet.  

Bijdrage schoolreis en schoolkamp
Voor de leerlingen organiseren we een schoolkamp 
of schoolreisje; dit is afhankelijk van de leeftijd en 
mogelijkheden van de leerlingen. Het is een waarde-
volle 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 

Leerlingen genieten van de zon



13

kinderen meegaan op een schoolreis. De eigen bijdrage 
is € 50,00 bij een schoolkamp en € 25,00 voor een 
eendaagse schoolreis. Deze bedragen zijn overeenkom-
stig landelijk beleid. Vanuit de groep van uw kind hoort 
u hoe deze bedragen geïnd worden (in enkele groepen 
wordt er middels wekelijks sparen toegewerkt naar het 
totaal bedrag). 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.

Financiële regelingen
a)   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 bege-
leiding 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 ge-
meente betaalt Visio bijvoorbeeld voor een zorgmede-
werker 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.

b) Zorgkantoor 
Wanneer iemand een ernstige verstandelijke, lichame-
lijke 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, vakan-
tieopvang en dagbesteding vergoed worden. Wanneer 
een leerling intern bij Visio woont, valt de bekostiging 
van behandeling (fysiotherapie, logopedie) en onder-
zoeken ook hieronder. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bij-
drage. Verdere informatie kunt u vinden via de website 
van het CIZ: www.ciz.nl 

c) Zorgverzekering
Voor onderzoeken en behandelingen van thuiswonende 
leerlingen moet een beroep gedaan worden op de 
zorgverzekering, behalve als de leerling een ZG vis in-
dicatie heeft; dan wordt behandeling bekostigd vanuit 
de WLZ. Denk daarbij aan logopedische, fysiotherapeu-
tische, visuele, psychologische en ICT onderzoeken en 
behandelingen/trainingen. Voordat een onderzoek of 
behandeling start, zal Visio dit met u bespreken. 

d) UWV
Aanvragen van vergoedingen voor hulpmiddelen voor 
mensen met een visuele beperking kunnen bij het UWV 
alléén digitaal worden ingediend via www.uwv.nl/par-
ticulieren; uw kind dient wel over een geldig DigiD te 
beschikken (zo nodig aanvragen via www.digid.nl).

Leerling wordt begeleid door AOB-er

AOB-ers verzorgen training

https://www.ciz.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.digid.nl/
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e) 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 banen-
afspraak, 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 infor-
matie is ook te vinden op www.rechtspraak.nl en www.
regelhulp.nl 

De adviseurs zorgbemiddeling van Visio kunnen u on-
dersteunen bij het aanvragen van de juiste financiering.
T 088 586 10 10 E zorgbemiddelingnoord@visio.org 
(Marjan Pierie & Astrid Oortwijn). 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. 

Foto’s, video
In het kader van festiviteiten worden foto’s genomen 
van de leerlingen. Tevens worden er video-opnames 
gemaakt voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn om 
het gedrag of de vaardigheden van de leerling in beeld 
te brengen. Het kan ook zijn om het pedagogisch han-
delen van de medewerkers in beeld te brengen. 

De foto’s en videobeelden zijn in principe bedoeld voor 
intern gebruik. Extern kunnen de foto’s en videobeel-
den gebruikt worden voor voorlichting in de schoolgids, 
op de website en in andersoortige informatiemiddelen. 
Er wordt vooraf middels een toestemmingsverklaring 
aan de ouders gevraagd om toestemming voor het 
maken en het gebruik van beeldmateriaal te verlenen. 
Aan ouders wordt dringend gevraagd niet zo maar 
foto’s waarop andere leerlingen of medewerkers van 
de school dan hun eigen kind staan op sociale media te 
plaatsen. De ouders van de andere leerling(en) en onze 
medewerkers stellen dit mogelijk niet op prijs.

Gym- en zwemkleding
Een deel van de leerlingen zwemt onder begeleiding 
van een vakleraar. U dient voor uw kind voor zwemkle-
ding en een handdoek te zorgen. Voor de gymlessen 
verwachten wij dat u sportkleding, gymschoenen en 
een handdoek meegeeft (SO groepen), sportkleding 
en gymschoenen meegeeft (VSO-mb groepen) en 
sportschoenen meegeeft (SO-mb groepen). Bij de OOG 
groepen is dit niet nodig.

Leerlingentevredenheid/meting sociale veiligheid
Sinds 2018 wordt jaarlijks een combinatie van een 
tevredenheidsonderzoek, sociale veiligheidsmeting en 
signaleringsonderzoek in het kader van seksualiteit 
onder alle SO- en VSO leerlingen, hun ouders en de me-
dewerkers uitgezet om het welbevinden en de betrok-
kenheid van de leerlingen te meten. Bij de AOB vindt 
dit eens in de drie jaar plaats.

Leerplicht en schoolverzuim
Wat het schoolverzuim betreft moeten wij ons 
houden aan de Leerplichtwet. Dit betekent dat we 
ongeoorloofd verzuim moeten doorgeven aan de 
onderwijsinspectie.
a)  Ziek.
Als uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan 
komen rekenen wij erop dat u de taxi en de school belt 
voordat de school begonnen is. Wilt u ervoor zorgen 
dat de school  beschikt over een telefoonnummer 
waarop u overdag te bereiken bent? Misschien ten 
overvloede wijzen wij u erop dat een ziek kind niet op 
school thuishoort.
b) Onderwijstijdvermindering
In bijzondere gevallen kan de onderwijstijd verminderd 
worden. De reden en de consequenties hiervan moeten 
duidelijk worden vastgelegd in het ontwikkelingsper-
spectief (OPP) inclusief een einddatum. In een dergelijk 
geval hebben wij een medische verklaring van u nodig. 
De leerling wordt die dag(delen) als ‘geoorloofd af-
wezig’ geregistreerd.Kleuters doen zintuiglijke ervaringen op in de gymzaal

https://www.rechtspraak.nl/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
https://www.mee.nl/
https://www.pgb.nl/
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c)  Extra vakantie
In zeer uitzonderlijke gevallen mag de school buiten de 
officiële schoolvakanties maximaal tien schooldagen 
vrij geven, wegens de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders. Maar dit mag niet plaatsvinden 
in de eerste twee weken van het schooljaar of bij 
schoolverlaters in de laatste week van hun schoolgang. 
Een verzoek tot verlof moet minimaal twee weken van 
tevoren schriftelijk aan de schoolleider worden voor-
gelegd.
d) Kort verlof. 
Vrij vragen voor één dagdeel, dag of meerdere dagen 
kan alleen in speciale gevallen zoals: verhuizing, 
artsenbezoek, huwelijk van een familielid, ernstige 
ziekte of overlijden van een familielid, jubileum van een 
familielid. Indienen van verlofaanvraag dient schrif-
telijk plaats te vinden bij de schoolleider via een 
standaardformulier.
e) Lang verlof 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige 
omstandigheden voor meer dan tien dagen per jaar 
dient minimaal een maand van te voren ingediend te 
worden bij de schoolleider en de leerplichtambtenaar 
van de gemeente waarin de leerling woont. Is het ver-
lof noodzakelijk op grond van een sociale of medische 
indicatie, dan dienen de ouders een verklaring van een 
arts of maatschappelijk werker te overleggen waaruit 
dit blijkt. 

Lesuitval
De lesuitval bij Visio onderwijs is minimaal. Vergaderin-
gen en besprekingen zijn zoveel mogelijk na schooltijd. 
Studie- en margedagen voor medewerkers worden 
voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld en bekend 
gemaakt via de schoolgids. Er is elke dag minstens één 
leraar of onderwijsassistent werkzaam, die les onge-
bonden taken heeft en bij ziekte in kan vallen.  
Bij meer zieken, zoeken we binnen het team een andere 
oplossing.

Lijst met nuttige adressen
a)  Schoolarts: 
mevrouw Nance de Jong, p/a GGD Groningen, Postbus 
584, 9700 AN Groningen, T 050 367 40 47. De arts 
onderzoekt de leerlingen in ieder geval één keer na 
plaatsing binnen de school. In het instroomonderzoek 
wordt de lichamelijke conditie van de leerling gescreend. 
Zo vindt een gehoortest en een meting van lengte en 
gewicht plaats. Ouders/verzorgers wordt altijd om 
toestemming voor het doen van onderzoek gevraagd. 
Tevens is er een gesprek met ouders nav de screening. 
De schoolarts maakt deel uit van de Commissie Leerlin-
gen Zorg en adviseert rond medische zaken.

Leerling schilt aardappel in profiel Horeca (VSO)

b) Ombudsfunctionaris klachtopvang en vertrouwens-
persoon: 
Koninklijke Visio heeft landelijk beleid met procedure 
rond klachtenafhandeling. Méér informatie over de 
klachtenfunctionarissen en hun bereikbaarheid kunt 
u vinden op onze website via Klacht of feedback? 
Klachtenregeling Koninklijke Visio - Koninklijke Visio 
(https://www.visio.org/nl-nl/home/over-visio/klach-
tenregeling)
c) 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.
d) MEE
 MEE Friesland; T 058 284 49 11; 
 info@meefriesland.nl / www.meefriesland.nl
 MEE Groningen, T 050 527 45 00; 
 mee@meegroningen.nl / www.meegroningen.nl 
 MEE Drenthe, T 0592 30 39 99; 
 info@meedrenthe.nl / www.meedrenthe.nl

https://www.visio.org/nl-nl/home/over-visio/klachtenregeling
https://www.visio.org/nl-nl/home/over-visio/klachtenregeling
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e)  Verzamelsites met nuttige informatie voor mensen 
met een visuele beperking: 

 https://www.eduvip.nl/
 https://www.worldwidevision.nl/
 https://kennisportaal.visio.org/
f) 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. Er is rond 10 uur, 12 uur 
en 15 uur gelegenheid iets te eten en te drinken. Tijden 
voor sondevoeding worden met ouders afgestemd. O
p de OOG-groepen, die in het Kindercentrum van Visio 
zijn gevestigd, is eten en drinken aanwezig.

Ouderbetrokkenheid
Actieve betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs-
leerproces van hun kinderen vinden we heel belang-
rijk! De ouders kennen hun kind tenslotte het best 
en het onderwijs sluit beter aan bij het kind wanneer 
er regelmatig overleg en contact is tussen ouders en 
leerkrachten. Visio verwacht dat ouders ook zelf con-
tact opnemen als er vragen of problemen zijn met (het 

onderwijs aan) hun kind. Visio probeert ouders zo goed 
mogelijk te informeren over en te betrekken bij alles 
rond de school en hun kind.
 
Overblijven
Visio Onderwijs Haren kent lestijden van 08.45 uur tot 
15.15 uur (op woensdag tot 12.30 uur). Ook tijdens de 
middagpauze zorgt de school voor opvang en toezicht.

Schoolbenodigdheden
Op onze school worden alle benodigde lesmaterialen 
door de school verstrekt.

Schoolregels
De afdelingen hebben school-, klassen- en pleinregels 
opgesteld. Het gaat zowel om gedragsregels als orga-
nisatorische afspraken. Te denken valt aan het rechts 
lopen in de gangen, gebruik van speelmateriaal in de 
pauze en naar elkaar luisteren. Voor alle leerlingen 
zijn de regels in de lokalen en in de gang inzichtelijk 
gemaakt. 

School- en lestijden

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

Elke ochtend is er een kleine pauze van 10.15 – 10.30 uur.
Om 12.15 uur wordt er gegeten. Bij klassen die eerder 
starten met eten, worden lesdoelen rond praktische 
redzaamheid aan dit eet-moment gekoppeld. 
De middagpauze is van 12.30 – 13.00 uur.

Leerlingen werken samen aan een opdracht (SO)

Sociale Veiligheid
In de afgelopen jaren heeft Visio veel aandacht ge-
schonken aan haar wettelijk verplichte sociale 
veiligheidsbeleid. Zo doen we mee aan een jaarlijkse 
sociale veiligheidsmeting onder leerlingen en ouders 
en hebben we aandachtsfunctionarissen sociale veilig-
heid (Marielle Jongsma, school en Anne Rohn, AOB). 
Marielle is tevens anti-pest coördinator en beide ver-
tegenwoordigen Visio Onderwijs Haren 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 veilig-
heidsbeleid met de leerlingenraad en minimaal één keer  
per jaar met de medewerkers. 
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Telefonisch contact
Wij verzoeken u om alleen buiten de lestijden contact 
op te nemen met de leraren of de behandelaren. Alleen 
in dringende gevallen kunnen wij u onder lestijd met 
hen doorverbinden.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is, besteden wij daar graag 
aandacht aan. In principe wordt de verjaardag gevierd 
binnen de eigen groep. Wij adviseren u vooraf contact 
op te nemen met de leraar vanwege het dieet van som-
mige leerlingen. Wij geven de voorkeur aan een gezon-
de traktatie in plaats van aan snoep.

Uren onderwijs
Kinderen zitten gemiddeld acht jaar in het basisonder-
wijs. 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 Haren vol-
doet 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.

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

Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanis-
tisch vormingsonderwijs? Dat kan! 
Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basis-

Samen muziek maken (onderwijs ontwikkel groep-OOG)

school vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders 
daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat ge-
loof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. 
De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders 
in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie 
kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten 
van diverse levensbeschouwelijke richtingen, die spe-
ciaal voor deze les naar onze school komen. 
U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, 
humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants 
vormingsonderwijs, mits er groepen van minstens 5 
leerlingen te vormen zijn op basis van aanmelding en 
niveau. Vormingslessen zijn niet verplicht. Elk jaar 
kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit 
soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website 
www.vormingsonderwijs.nl

Vakantie- en andere vrije dagen
Het vakantie- en studie/margedagenrooster van het 
schooljaar 2021-2022 geldt voor alle afdelingen binnen 
onze school: 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 25-2-2022

Goede vrijdag + 2e Paasdag  15-04-2022 t/m 18-4-2022

Meivakantie + Koningsdag  25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022  

2e Pinksterdag 06-06-2022 t/m 06-06-2022

Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022

https://www.vormingsonderwijs.nl/
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Daarnaast zijn 6 extra studie-/margedagen voor mede-
werkers toegevoegd (leerlingen zijn vrij). 

Studiedagen
Maandag  04-10-2021 
Vrijdag   19-11-2021
Donderdag  14-04-2022
Dinsdag  07-06-2021
Margedagen
Vrijdag   24-12-2021 
Donderdag  27-01-2022

Het Kindercentrum biedt vakantieopvang voor leerlin-
gen met een meervoudige beperking. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau 
van Visio Wonen & Dagbesteding Noord via tel. 088 585 
85 85 of CSBNoordW&Dvvbintake@visio.org

Vervoer van en naar school
a) 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 administratie 
van de school samen met de gedragswetenschapper of 
coördinator invullen en ondertekend aan u teruggeven. 
Als er problemen zijn met de toewijzing van het taxi-
vervoer kan de school een bemiddelende of adviserende 
rol spelen.
b) Vervoer dagbesteding 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor vervoer naar 
dagbesteding. Gaat uw kind naar de vakantieopvang of 
op niet-schooldagen naar het Kindercentrum van Visio, 
dan is alternatief vervoer noodzakelijk. Visio maakt 
daarover afspraken met u. Mocht het voor uw kind 
noodzakelijk zijn om altijd dezelfde vervoerder te heb-
ben, dan lukt het meestal om met Visio, de gemeente 
en u als ouder tot overeenstemming te komen waarbij 
alle partijen dezelfde vervoerder inzetten. 
c)  Vervroegd ophalen
In geval van een weerswaarschuwing, kunnen vervoer-
ders 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 uitzon-
derlijke 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 verzuimre-
gistratie.

Als de school besluit vervroegd dicht te gaan in ge-
val 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 op een 
leerlingenlijst per klas. Op school wordt één persoon 
(doorgaans de bedrijfshulpverlener van die dag) ver-
antwoordelijk gemaakt voor het totaal overzicht en het 
controleren van het nakomen van alle afgesproken 
acties. Ook hier geldt dat leerlingen niet mee kunnen 
met de taxi als er geen contact is geweest met hun 
ouders. Deze informatie komt ook aan de orde tijdens 
de door Visio georganiseerde periodieke voorlichtings-
bijeenkomsten voor taxichauffeurs.

VSO leerling schommelt tijdens de gymles
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d) 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.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten
Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn 
verplicht deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten 
uit het onderwijsprogramma. Voor sommige onderwijs-
activiteiten kunnen zowel de ouders als een meerder-
jarige, handelingsbekwame leerling vrijstelling vragen 
bij het bevoegd gezag. Voor de vrijgestelde activiteiten 
komen in dat geval vervangende onderwijsactiviteiten 
in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkhe-
den en behoeften van de leerling. Het bevoegd gezag 
bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder 
welke voorwaarden een leerling vrijstelling kan krijgen. 

Ziekmeldingen en schoolverzuim
a)  Ziekmelding
Als een leerling door ziekte afwezig is, dient dit zo 
spoedig mogelijk gemeld te worden bij het secretariaat 
van de school tussen 8.00-8.30 uur via T 088-5857562 
of via de mail: VisioOnderwijsHaren@visio.org. 
Tussen 08.15 – 08.30 uur kunt u ook met de leraar 
bellen. Denkt u ook aan het afmelden van de taxi, als 
uw kind daar gebruik van maakt?
b) Ziek
Een ziek kind hoort thuis te zijn en niet op school. 
Wanneer uw kind bijvoorbeeld koorts of diarree heeft, 
kan het niet naar school. Zorgt u er daarom ook altijd 
voor dat wij u kunnen bereiken voor het geval uw kind 
ziek wordt. Bedenk dat er op school ook kwetsbare 
medeleerlingen zijn die we niet onnodig het risico 
op besmetting willen laten lopen; laat uw kind ook 
daarom goed uitzieken alvorens het weer gezond en fit 
naar school te laten gaan.
c) Covid-19 maatregelen en afwezigheid 
Wij volgen de landelijke richtlijnen voor het onderwijs 
aangaande quarantaine en thuisisolatie. Veranderingen 
worden tijdig met u gecommuniceerd.
d) Schoolverzuim
Bij niet gemelde afwezigheid van de leerling nemen 
we zo snel mogelijk contact op met de ouders/verzor-
gers. 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 schriftelijke toestemming te vragen aan de 
schoolleider (zie kopje leerplicht en schoolverzuim). 
Voor niet-leerplichtige leerlingen hanteren wij dezelfde 
regels. Wanneer een leerling op meer dan twee niet 
aansluitende data in een maand afwezig is, is dat aan-

leiding om in de Commissie Leerlingenzorg na te gaan 
of er iets bijzonders aan de hand is. Er kan dan contact 
met u worden opgenomen door de schoolarts of een 
ander lid van genoemde commissie. Van ongeoorloofde 
afwezigheid van 16 klokuren les in een periode van 4 
aaneengesloten lesweken moeten wij een melding 
maken bij de gemeente. 

Zorg in Onderwijs
Veel leerlingen hebben niet alleen behoefte aan het 
volgen van kwalitatief goed onderwijs, maar ook aan 
zorg en verzorging. Voor een gewone school is les-
geven en zorg bieden aan uw kind soms moeilijk te 
combineren. Door het brede dienstenpakket van Visio 
(naast Onderwijs ook Revalidatie & Advies en Wonen 
& Dagbesteding) hebben we de mogelijkheid om ook 
op onze school zowel onderwijs als zorg en revalidatie 
te bieden. Indien de behoefte aan zorg de zogenaamde 
‘gebruikelijk zorg’ overstijgt, worden met ouders af-
spraken gemaakt over de financiering daarvan. 
Het aanbod onder schooltijd kan alléén indien de zorg 
voorwaardelijk voor deelname aan ons onderwijs is. 

Leerling VSO tijdens opdracht profiel techniek
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Onze School in Haren -
verantwoording
Onderwijsopbrengsten, instroom, 
uitstroom en bestendiging

Leeropbrengsten SO 
Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basis-
onderwijs is het wettelijk verplicht om een eindtoets 
basisonderwijs (bijvoorbeeld de centrale eindtoets) te 
maken. Ook groep 7 (indien laatste schooljaar) en groep 
8 leerlingen van onze SO-afdeling maken deze toets. 
De eindtoets geeft een advies voor het best passende 
brugklastype naast het schooladvies. Hierbij is het 
schooladvies leidend. 

Vanwege het Covid-19 virus is de eindtoets 2020 niet 
afgenomen. Het voorlopige schooladvies is toen voor 
alle schoolverlaters omgezet in een definitief advies. 
In het schooljaar 2020-2021 zal de afname van de 
eindtoets wel weer plaatsvinden. Op het moment van 
schrijven van de schoolgids, is deze toets nog niet 
afgenomen.  

De opgaven in de eindtoets gaan over taal-, lees- en  
rekenvaardigheden. Daarnaast kan het onderdeel 
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur en techniek) ook getoetst worden. De score van 
dit laatste leergebied telt niet mee voor de eindscore. 
De score van de eindtoets kan variëren tussen de 501 

en 550 punten. Welk onderwijstype past nou bij welke 
score van de eindtoets? Volgens https://www.centra-
leeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/hoe-
komen-de-rapportages-tot-stand geven onderstaande 
scores een indicatie van het best passende brugklas-
type

501-518 Praktijkonderwijs, VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

519-525 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

526-528 VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

529-532 VMBO Gemengde/theoretische leerweg 

533-536 VMBO Gemengde/theoretische leerweg en HAVO

537-549 HAVO

540-544 HAVO/VWO

545-550 VWO

Vanaf 2015 vermelden wij jaarlijks de gemiddelde scores 
van de SO-leerlingen in de schoolgids:

Jaar Onze school Landelijk

2015 524 (2 leerlingen) 535,3

2016 523 (3 leerlingen) 534,9

2017 530 (2 leerlingen) 535,6

2018 Geen deelname 535,6

2019 520 (1 leerling) 536,1

2020 Geen afname Geen afname

2021 Afname ingepland

Instroom
Leerlingen kunnen op onze school op verschillende 
leeftijden instromen. Sommige leerlingen stromen in 
als ze vier jaar zijn vanaf bijvoorbeeld een (medisch) 
kinderdagverblijf of vanuit de vroeg begeleiding/peuter-
revalidatie van Visio. Er zijn ook leerlingen die later 
instromen vanuit het regulier of speciaal basisonder-
wijs of voortgezet onderwijs, veelal met ondersteuning 
vanuit de ambulante onderwijskundige begeleiding.

Wanneer een leerling, na een oriënterend gesprek/be-
zoek, wordt aangemeld voor het volgen van onderwijs 
op een Visio-school dan bekijken we of de leerling al 
een cluster 1 indicatie heeft. Indien dit niet het geval 
is, dan volgt een aanmeldingstraject Kind & Jeugd. In dit
traject wordt vastgesteld of het kind tot de doelgroep 
behoort en of de school kan voorzien in de behoeften  
van de leerling. Daarbij wordt ook het advies gegeven 
of de leerling het beste begeleid kan worden op een  
Visio school of een andere school (bijv. regulier of Mytyl) 
met ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB).Kleuters maken spelenderwijs kennis met structuren

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/hoe-komen-de-rapportages-tot-stand
https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/hoe-komen-de-rapportages-tot-stand
https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/hoe-komen-de-rapportages-tot-stand


21

Wanneer de leerling toelaatbaar is tot de school vol-
gen er plaatsingsgesprekken met ouders/verzorgers. 
Tevens stellen we een basisplan, inclusief handelings-
adviezen, op en  mag de leerling komen kennismaken. 
In het (voorlopige) ontwikkelingsperspectief staat 
beschreven welke leerroute de leerling gaat volgen en 
het verwachte uitstroomniveau na zijn schoolloopbaan. 
Bij veel nieuwe leerlingen moeten ouders/verzorgers 
vervolgens het vervoer naar school regelen. Daarnaast 
kan het nodig zijn een indicatie voor persoonlijke ver-
zorging of voorbehouden handelingen op school aan te 
vragen. Binnen 6 weken na plaatsing volgt een eerste 
gesprek waarin we het ontwikkelingsperspectief met 
ouders bespreken en vaststellen.

Uitstroom
a)    Eind SO
Als een leerling de leeftijd van 12-13 jaar bereikt, maakt 
hij in principe de overstap van het SO (speciaal onder-
wijs) naar vervolgonderwijs. Dit kan VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) zijn of regulier VO (voortgezet 
onderwijs) met zo nodig AOB (ambulante onderwijs-
kundige begeleiding). Deze overstap wordt in de CLZ 
(Commissie Leerling Zorg) zorgvuldig besproken en 
vastgesteld door de CvO (Commissie van Onderzoek). 
Overdracht vindt plaats door middel van rapportage, 
‘warme’ overdracht tussen leraren en soms gewenning 
in de nieuwe klas.
b) Eind VSO 
Als een VSO leerling achttien jaar is, kan hij de school 
verlaten; de leerplicht geldt tot de 18e verjaardag. Onze 
VSO-afdeling richt zich op de doelgroep leerlingen met 
een (ernstige) meervoudige beperking met als uit-
stroomperspectief dagbesteding of beschutte arbeid 
op een uitstroomleeftijd van 20 jaar. De leerroutes 

lopen door tot 20 jaar en de leerlingen verlaten uiterlijk 
met hun 20e verjaardag de school. Op 16-jarige leeftijd 
wordt in overleg met de individuele leerling en ouders 
bepaald wat de uitstroomleeftijd en start van de tran-
sitiefase zal zijn. Een leerling kan uitstromen als er 
een passende vervolgsetting (dagbesteding, vervolg-
onderwijs of (beschutte) arbeid) is gevonden. VSO-mb 
leerlingen lopen vaak in de transitiefase (laatste jaren 
in het VSO-mb) al één of meerdere dagen stage op de 
plek waar ze naar uitstromen.
c)  Tussentijds
Een leerling kan ook tussentijds uitstromen naar een 
andere school. Elk jaar wordt door de CvO (Commis-
sie van Onderzoek) vastgesteld of de Visio school nog 
de beste plek is voor de leerling. Zodra leerlingen het 
aankunnen om naar regulier onderwijs te gaan (met am-
bulante onderwijskundige begeleiding) zal de commissie 
dit aan ouders/verzorgers adviseren. De overstap wordt 
altijd zorgvuldig begeleid. Door middel van het onder-
wijskundig rapport (SO), transitiedocument en portfolio 
(VSO) wordt informatie verstrekt aan de vervolgsetting. 
Waar nodig wordt extra ondersteuning in het regulier 
onderwijs ingezet om de overgang zo soepel mogelijk te 
laten verlopen.

Bestendiging
Tot twee jaar na het verlaten van de school houden we 
bij of de leerling nog steeds vervolgonderwijs, arbeid 
of dagbesteding volgt, zoals bij uitstroom in het OPP 
(ontwikkelingsperspectief) stond en gerealiseerd is. 
Deze bestendigingsgegevens geven we jaarlijks door 
aan de Inspectie voor het Onderwijs. Tevens bespreken 
we de uitkomsten binnen de CLZ (Commissie Leerlin-
genzorg) met als doel te reflecteren op ons onderwijs 
en de kwaliteit ervan te verbeteren. 

Uitstroom en bestendiging VOH SO

Bestemming 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

KDV  1     

SO cluster 1  1  1 2 1 

SO cluster 3 2      

SO cluster 4     1  

Regulier basisonderwijs   2 1 1  

PRO   3  1  1

VO BB/KB 1 1 1   1  

VO GL/TL   1    1

VO HAVO/VWO     1  1

VSO cluster 1 3 2 3 2 4 6 4

VSO 1      1

TOTAAL 7 5 10 4 10 8 8
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Uitstroom en bestendiging VOH VSO-MB

Alle leerlingen die sinds 2013 zijn uitgestroomd zaten twee jaar later nog op dezelfde vervolgopleiding, al dan niet 
met ambulante onderwijskundige begeleiding.

Bestemming 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dagbesteding, belevingsgericht  3 1 1 1 2 2

Dagbesteding, taakgericht 3 2 3 3 2 2

Dagbesteding, arbeidsmatig  3  1  2

VMBO BB/KB       1

Totaal 3 8 4 5 3 6 3

Van de leerlingen die sinds 2013 zijn uitgestroomd, zijn twee oud-leerlingen na één jaar uitgestroomd naar een 
hoger niveau van dagbesteding binnen dezelfde instelling, omdat ze zich positief ontwikkelden. Alle andere oud-
leerlingen zaten twee jaar na uitstroom nog op een vergelijkbare dagbestedingsgroep als bij uitstroom. Helaas zijn 
er ook meerdere (oud-)leerlingen uit dit overzicht overleden.

Conclusie en trends betreffende uitstroom en 
bestendiging:
Op drie momenten na uitstroom vragen we aan ouders 
en vervolginstellingen om feedback op ons onderwijs, 
uitstroomprocedure en de bestendiging van oud leer-
lingen. Conclusies zijn: 
 - Doorgaans zijn we goed in staat om bij instroom een 
passend uitstroomperspectief te formuleren. 

 - Door uitstromende SO-leerlingen in het reguliere 
voortgezet onderwijs ambulante onderwijskundige 
begeleiding vanuit Visio te bieden, wordt bijgedragen 
aan een bestendige plaatsing in het regulier voortge-
zet onderwijs.

 - Door een goede voorbereiding op uitplaatsing mid-
dels o.a. een stagetraject en een goede samenwer-
king met de dagbesteding binnen en buiten Visio is 
het voor uitstromende VSO-mb leerlingen mogelijk 
een goed passende dagbestedingsplaats te realiseren.

 - Vanuit de dagbesteding hebben we als feedback 
gekregen dat onze leerlingen gewend zijn aan een 
gevarieerd dagprogramma en voldoende begeleiding 
om taken uit te voeren. Bij dagbesteding raken leer-
lingen daardoor soms verveeld of kunnen ze de taken 
uit hun portfolio met minder begeleiding niet meer 
uitvoeren. Sinds 2019 bieden we daarom in het VSO 
2x per week praktijkdagen, waarop leerlingen een 
volle dag in een profiel aan het werk zijn. Zo kunnen 
ze ontdekken of ze het profiel ook interessant blijven 
vinden als ze er langere tijd in werken. Daarnaast 
bereiken ze een hogere mate van zelfstandigheid bij 
de taken en leren ze een goede werkhouding.

 - Van de schoolverlaters SO en hun ouders hebben we 
als feedback gekregen dat het een aanvulling zou 
zijn om richting schoolverlaten ook vanuit school 
de oriëntering op vervolgonderwijs te ondersteunen 

waarbij wij specifiek aandacht zullen hebben voor 
verschillende soorten vervolgonderwijs en middels 
excursies onze leerlingen hierin indrukken laten 
opdoen. 

Onderwijskundige ontwikkelingen 
binnen de school

Schoolplan 2019-2023 en jaarplan  
2021, naar een wendbaar Visio
Ieder jaar maakt de school een 
jaarplan dat past binnen de 
koers van het schoolplan en
het instellingsplan. Het instellingsplan en het school-
plan geven de koers aan voor Visio Onderwijs en Visio 
Onderwijs Haren voor een periode van 4 jaar. Het jaar-
plan van de school geeft de plannen weer voor een jaar. 

In het schoolplan voor de periode van 2019-2023 ligt de 
focus op:
 - Het vergroten van onze expertise middels deelname 
aan landelijke samenwerkingsvormen, het werken 
met PLG’s (professionele leergemeenschappen), toe-
werken naar een regionaal expertisecentrum waar-
binnen medewerkers van de school en de Ambulant 
Onderwijskundige Begeleiding elkaar professioneel 
ondersteunen en versterken.

 - Het vergroten van de eigen regie van leerlingen en 
medewerkers door het werken met een rapportfolio, 
het borgen van school-brede leerlijnen, het vergro-
ten van de professionele cultuur, het borgen van de 
kwaliteitsstructuur waarbij reflectie en evaluatie in 
cyclische processen georganiseerd is.

 - We werken met excellente medewerkers toe naar het 
beste onderwijs door te leren van elkaar, te werken 
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met een opleidingsplan, tussen de school en de AOB 
samenwerking te stimuleren om zo aan te sluiten bij 
de vragen van al onze leerlingen en continue gericht 
te zijn op een zo volledig en volwaardig mogelijke 
participatie binnen de maatschappij van al onze 
leerlingen.  

Een vertaling van deze focus in  
het jaarplan 2021 maakt dat dit  
jaar centraal staan:
Wendbaar met onze leerlingen:
 - Verdere uitwerking van de  
samenwerking tussen de school en de AOB.

 - Implementeren van de leerlijnen Kritische Succes 
Factoren (KSF).

 - Verder uitbouwen van stagemogelijkheden voor het 
VSO-mb.

 - Een volledig geïmplementeerd ParnasSys en Edu-
Maps (leerling administratie en –volg systeem), 
waarbij leerlijnen binnen cluster 1 opnieuw zijn vast-
gesteld.

 - Onderzoek naar mogelijkheden voor en besluit-
vorming over de invoering van een continurooster, 
in samenspraak met ouders voor de invoering per 
schooljaar 2022-2023.

 - Realisatie van een nieuw schoolplein.
Wendbaar met onze medewerkers: 
 - Het meerjarig opleidingsplan wordt 
 - gevolgd waarbij expliciet leren van 
 - elkaar aandacht krijgt.
 - Landelijk halen en brengen van expertise wordt ge-
stimuleerd en gefaciliteerd. 

 - Voeren van proactief en vooruitkijkend wervingsbe-
leid.

 - De PDCA cyclus borgt de kwaliteit.
 - De nieuwe GA-cyclus (Groei en Ambitie) is ingevoerd.  
 - Er is aandacht voor commitment en verbondenheid 
ook waar we (nog steeds) op afstand van elkaar 
werken.

Wendbaar in de maatschappij: 
 - We treden domein overstijgend  
naar buiten als één Visio.

 - We hebben het stageaanbod voor beschutte arbeid 
en dagbesteding uitgebreid zodat we per profiel een 
passend aanbod hebben. 

 - We onderhouden contact met belangrijke samen-
werkingspartners (SWV, vervolgonderwijs, Pabo’s, 
verwijzers, …)

 - We zijn ambassadeur van Visio.  
Wendbaar als organisatie
 - De samenwerking met de andere  
domeinen en betrokkenen van Visio is  
in toenemende mate effectief en efficiënt.  

Het schoolplan en het jaarplan worden periodiek voor-
gelegd aan de MR en het team. Beiden zijn op te vragen 
bij de schoolleider. 

Onderwijsinspectie
Afgelopen augustus 2020 zijn wij bezocht door de 
inspectie in het kader van onze aanvraag naar Goed. 
Deze is na het bezoek toegekend. Daar zijn wij 
uiteraard erg trots op! Voor de SO en de VSO afdeling 
ontvingen we op alle standaarden behalve onderwijs-
resultaten een goed. 

In het onderzoek viel op dat de kwaliteitscultuur er 
een is van doorlopend verbeteren en ontwikkelen. Alle 
medewerkers zijn gericht op het continu verbeteren en 
evalueren van het onderwijs, zodat zij de leerlingen zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. 
Deze op verbetering gerichte houding heeft als resul-
taat dat veel onderdelen van het onderwijsproces de 
waardering Goed krijgen. De dagelijkse onderwijsprak-
tijk is in Haren van goede kwaliteit. 

In het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
werden alle drie de standaarden als Goed beoordeeld. 
In het kwaliteitsgebied Onderwijsproces zijn zes van de 
zeven standaarden Goed. De standaarden over onder-
wijsresultaten zijn Voldoende en in het kwaliteitsge-
bied Schoolklimaat werd het pedagogisch klimaat als 
Goed gewaardeerd.

Onze aanvraag naar het predicaat Excellent loopt nog. 
Door de Covid-19 maatregelen is een bezoek van de 
jury aan onze school om tot een beoordeling te komen 
uitgesteld tot na de zomer van 2021. 
De aanvraag naar Excellent is in een excellentiepro-
fiel beschreven: Visio Onderwijs Haren is excellent in 
het stimuleren en toerusten van de leerlingen tot het 
nemen van ‘eigen regie’ binnen een onderwijssetting 
van hoogwaardig niveau ter voorbereiding op vervolg-
onderwijs, dagbesteding en maximale participatie in 
de samenleving. Ons sterke pedagogisch klimaat, de 
hoge mate van kwaliteitsdenken bij medewerkers en de 
ruimte voor innovatie levert daar een bijdrage aan en 
onderscheidt ons van andere scholen. 
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De school en de omgeving
We richten ons als school meer en meer naar buiten 
toe. Door meer onze expertise uit te dragen trekken we 
contacten aan. De medewerkers met de rol van ‘neuzen 
voor nieuws’ dragen vooral via de social media kanalen 
van Visio zorg voor meer bekendheid van onze activitei-
ten op school. We presenteren ons school overstijgend 
en we organiseren rondleidingen om te laten zien wat 
onze expertise inhoudt. Contacten met andere scholen 
voor speciaal onderwijs zijn versterkt waardoor we 
kennis en expertise delen. Sinds 2019-2020 lopen 
VSO-leerlingen met mogelijk uitstroom naar beschutte 
arbeid detacheringsstages bij Royal FloraHolland. Ook 
nemen onze VSO-leraren deel aan regionale netwerk-
overleggen over beschutte arbeid om onze leerlingen 
meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden. AOB-ers 
onderhouden contacten met 25 samenwerkingsver-
banden in de regio.Via het periodiek bevragen van 
externe stakeholders rond oud leerlingen, reflecteren 
we op ons onderwijs. Met de andere domeinen van Visio 
Wonen & Dagbesteding (W&D) en Revalidatie & Advies 
(R&A) hebben we een intensieve samenwerking die we 
periodiek evalueren.

De schoolorganisatie
De arrangementen die we vanuit Visio Onderwijs Haren 
aanbieden, zijn helder omschreven. Samenwerking met  
Visio Wonen & Dagbesteding is daarin meegenomen en  
voor de OOG-groepen in een aparte brochure uitgewerkt.  
De samenwerking tussen de school en de Ambulant 
Onderwijskundige Begeleiding wordt geïntensiveerd. 

Bij Visio Onderwijs Haren is er sprake van één school-
leider. De coördinatoren en gedragswetenschappers 
verdelen alle taken die de afzonderlijke afdelingen 
overstijgen en delen met alle afdelingen hun expertise 
via een gezamenlijk scholingsaanbod. We groeien toe 
naar één Visio expertisecentrum Onderwijs in Noord 
Nederland. 
Alle arrangementen bij elkaar maken het mogelijk de 
hele doelgroep zo flexibel en optimaal mogelijk van een 
passend onderwijsaanbod te laten profiteren. Te den-
ken valt aan proefplaatsingen in het regulier onderwijs, 
intensieve ambulante onderwijskundige begeleiding, de 
inzet van zorg binnen onderwijs en de samenwerkings-
groepen tussen school en het Kindercentrum van Visio. 
In het kader van één-kind-één-plan werken we domein 
overstijgend met één Visio procescoördinator per cliënt/ 
leerling. Dit met als doel de samenwerking tussen de 
verschillende domeinen van Visio, waar ouders mee te 
maken hebben, te stroomlijnen. 

Schoolkas

Kuikens op zien groeien

Werkgroep Kwaliteit
We vinden het als school belangrijk om de kwaliteit 
van ons onderwijs blijvend goed te monitoren en te 
verbeteren. Hiervoor werken we binnen school met 
de werkgroep kwaliteit die de PDCA-cyclus (Plan-Do-
Check-Act) gebruikt voor het evalueren, verbeteren, 
borgen en naleven van de diverse beleidsstukken. De 
onderwerpen waarop de Inspectie scholen waardeert, 
hebben we gebruikt om te omschrijven welke keuzes 
we op school hierover hebben gemaakt. Dit zijn 12 
samenvattingen geworden, waarmee alle medewerkers 
makkelijk kunnen nalezen hoe alles op school is gere-
geld en afgesproken. Voor meer details kunnen mede-
werkers dan de bijbehorende formulieren, procedures 
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Landelijke doelgroepenmodel SO

of protocollen vinden in de daarbij horende digitale 
mappen. De kwaliteit toetsen we binnen Visio Onder-
wijs door het afnemen van interne en externe audits. 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek in 2020 zal 
komend schooljaar de goede cluster 1 les centraal staan.  

Onderwijsinhoud
Leerlingvolgsysteem EduMaps
Sinds zomervakantie 2019 zijn alle scholen van Visio en 
Bartiméus met het digitale leerlingvolgsysteem Edu-
Maps gestart. Dit maakt het mogelijk voor alle school-
vakken 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. In het programma EduMaps hebben we ook 
doelen voor braille lezen, ICT en kritische succes-
factoren voor leerlingen met een visuele beperking 
kunnen toevoegen. 
Met EduMaps maken we inzichtelijk welk uitstroom-
perspectief bij een leerling past. EduMaps werkt met 
het landelijke doelgroepenmodel (zie hieronder) dat 
alle scholen voor speciaal onderwijs samen met Ge-
specialiseerd Onderwijs –GO- (voorheen LECSO) heb-
ben gemaakt om tot één taalgebruik te komen als we 
het niveau van leerlingen willen beschrijven. Dit model 
beschrijft niet alleen het niveau van de lesstof, dat de 
leerling nodig heeft voor een bepaalde uitstroombe-
stemming, maar ook de ondersteuningsbehoefte van 
de leerling. Een blinde leerling zal vaak een grotere 
ondersteuningsbehoefte hebben op het regulier on-

derwijs dan een vergelijkbare leerling die goedziend is. 
EduMaps is een nieuw programma en nog volop in ont-
wikkeling. Alle scholen van Visio en Bartimeus zijn sa-
men bezig om de leerlijnen kritisch te bekijken en aan 
te passen aan onze specifieke doelgroep. De expertise 
van de medewerkers van alle cluster 1 scholen komt op 
deze manier mooi samen en collega’s vinden elkaar op 
een gezamenlijk vakgebied. Een aantal leerlijnen zijn 
begin 2021 afgerond en de andere leerlijnen volgen in 
schooljaar 2021-2022. Eenmaal ingevoerd in EduMaps 
kunnen voor alle leerlingen de groepsdoelen hieruit 
gedestilleerd worden.
Sinds de zomer van 2020 schrijven we daarnaast het 
OPP volgens een vernieuwd model. Op basis van de 
feedback van ouders, medewerkers en Inspectie is het 
model in januari 2021 bijgesteld. Ook het ontwikke-
lingsvolgmodel (OVM) is tegenwoordig in het program-
ma EduMaps opgenomen. 

Aan het werk met gekleurd papier

Totaal IQ

Indeling inspectie

Ontwikkelingsleeftijd (SEO)

Didactisch functioneringsniveau 

Leerstandaard

Leerroutes Passende
Perspectieven vanaf groep 6

Leerkenmerken

Onder-

steunings-

behoefte

t.a.v.

Leren en ontwikkelen

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Communicatie

Fysieke situatie

Medische situatie

<20

0-2 jaar

Plancius
niveau 1-6

Sensomotorisch
en gevoelsmatig

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

VSOUitstroombestemming

20-34

2-4 jaar

SO-ZML
niveau 3

Pragmatisch

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

VSO

<35

35-49

35-49

4-6 jaar

FN <E3

SO-ZML
niveau 6

Egocentrisch

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

VSO

50-69

50-69

6-9 jaar

FN E3-M5

SO-ZML niveau 9
Basisleerlijn
niveau 4

Passende
perspectieven
leerroute 3

Egocentrisch
en performaal

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

PRO

         70-89

70-89      80-89

9-11 jaar

FN E5-E6

Basisleerlijn

niveau 6

Passende
perspectieven
leerroute 2

Performaal en
ongericht

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

PRO, VMBO (BBL)

PRO 55-80 90-110

90-110

kalenderleeftijd

FN M7-M8
Referentieniveau 1F

Basisleerlijn

niveau 8

Passende
perspectieven
leerroute 1

Toepassingsgericht

Op afroep

Op afroep

Op afroep

Op afroep

Op afroep

VMBO (KBL, GTL)

>110

110-120             >120

kalenderleeftijd

FN M8-I-II
Referentieniveau 1S/2F

Basisleerlijn

niveau 10

Passende
perspectieven
leerroute 1 naar 1S**

Betekenisgericht

Leeftijdsadequaat

Leeftijdsadequaat

Leeftijdsadequaat

Op afroep

Op afroep

HAVO/VWO

1 2 3 4 5 6 7

VSO            VO VSO           VO VSO            VO VSO                  VO
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Totaal IQ

Indeling inspectie

Ontwikkelingsleeftijd (SEO)

Didactisch functioneringsniveau 

Leerstandaard

Leerroutes Passende
Perspectieven Praktijkonderwijs

Leerroutes Passende
Perspectieven VMBO BBL/KBL

Onder-

steunings-

behoefte

t.a.v.

Leren en ontwikkelen

Sociaal-emationele
ontwikkeling

Communicatie

Fysieke situatie

Medische situatie

Uitstroombestemming

1 2

20-34

2-5 jaar

VSO
niveau 6

Pragmatisch

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Intensief

Taakgericht en
activerend

<35

35-49

35-49

5-8 jaar

FN E3-E4

VSO
niveau 9

Passende
perspectieven
PRO leerroute D

Egocentrisch

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

Voortdurend

Beschut werk*

50-69

50-69

8-12 jaar

FN MS-E6

VSO niveau 12

Passende
perspectieven
PRO leerroute C

Egocentrisch

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

Regelmatig

Arbeid

                     70-89

70-89          80-89

12-16 jaar

Referentieniveau 1F/
onderdelen 2F

VSO niveau 14
Conform
eindtermen VO

Passende
perspectieven
Pro leerroute A

Performaal en
ongericht

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Arbeid met
certificaten
MBO Entree

PRO 55-80 90-110

90-110

kalenderleeftijd

Referentieniveau 2F

VSO niveau 16
Conform
eindtermen VO

Passende perspectieven
VMBO leerroute 2F (taal)
Passende perspectieven
VMBO leerroute 2A en
leerroute 2F (rekenen

>110

110-120             >120

kalenderleeftijd

Referentieniveau 3F-4F

Conform 
eindtermen VO

Betekenisgericht

Leeftijdsadequaat

Leeftijdsadequaat

Leeftijdsadequaat

Op afroep

Op afroep

MBO 3/4
HBO/WO

3 4 5 6 7

Dagbesteding (Beschutte) arbeid* Arbeid/
Vervolgonderwijs

<20

0-2 jaar

Plancius 1-6
VSO niveau 2

Sensomotorisch
en gevoelsmatig

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

Zeer intensief

Belevingsgericht

VSO niveau 12/14

Passende
perspectieven
PRO leerroute B

Toepassingsgericht

Op afroep

Op afroep

Op afroep

Op afroep

Op afroep

MBO 2/3/4

Vervolgonderwijs

en perforaal

*) Beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding.

De ontwikkeling van onze SO-leerlingen blijven we ook 
volgen met CITO toetsing, evenals met methode gebon-
den toetsen en observaties. De resultaten per leerling 
worden ‘vertaald’ in het OPP. Voor de leerlingen waarbij 
de ondersteuningsbehoefte zeer intensief is, zoals 
in het bovenstaande doelgroepenmodel beschreven, 
blijven we bewaken dat er voldoende leertijd beschik-
baar is én dat noodzakelijk onderzoek, (paramedische) 
behandeling en verzorging geboden kan blijven worden.

RapPortfolio
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een RapPort-
folio mee naar huis. Dit als aanvulling op het OPP. 
Het RapPortfolio geeft een beeld van de vorderingen, 
interesses en ambities van de leerlingen. Deel 1, 3 en 4 
vullen de leerlingen zoveel mogelijk zelf in en in deel 2 
schrijft de leraar per vakgebied iets aan de leerling en 
zijn ouders/verzorgers.

ICT
Alle leerlingen hebben een ICT-paspoort met daarin 
hun startbekwaamheid op het gebied van ICT en leer-
doelen beschreven. Op school zijn meerdere aandacht 
functionarissen voor onderdelen van het ICT-onderwijs 
aanwezig. Ook zijn we landelijk verbonden met ICT-
projecten voor leerlingen met een visuele beperking. 
Dit valt onder de paraplu van het project ‘One Digital 
School’ en ‘Leren Programmeren’. Wanneer nieuwe 

Leerling OOG werkt op Ipad

Landelijk doelgroepenmodel VSO 
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software of hardware beschikbaar komt, bijv. via lan-
delijke projecten, dan krijgt een medewerker de taak 
zich hierin te verdiepen en collega’s te scholen in het 
gebruik. Na elke vakantie ontvangen we een nieuwe 
inspiratie box vanuit het Visiolab met ICT-leermiddelen 
om vrijblijvend uit te proberen in de klas.

NT2
Op school hebben we aandacht voor leerlingen met 
een migratieachtergrond. Het nog niet beheersen van 
de Nederlandse taal in combinatie met een visuele 
beperking, vraagt veel creativiteit van de leraren. Er 
is scholing voor de leraren beschikbaar en de leerlin-
gen krijgen extra lessen taal & cultuur. Een landelijke 
expertisegroep ‘anderstaligen’ kan helpen bij vragen. 
Daarnaast hebben we een symbiosecontract met de 
internationale schakelklas ISK in Assen, waardoor een 
combinatie van onderwijs op beide scholen mogelijk is.

Afstandsonderwijs
Afgelopen jaar hebben wij ons als school in vlot tempo 
moeten aanpassen aan de diverse maatregelen rondom 
het Covid-19 virus. Waar wij vorig schooljaar nog lan-
gere tijd onze deuren moesten sluiten, hebben wij dat 
dit schooljaar niet hoeven doen. Wel blijven wij onder-
wijs op afstand bieden voor leerlingen die langere tijd 
niet aanwezig kunnen zijn. Afhankelijk van het niveau 
worden lessen digitaal gevolgd of krijgen leerlingen 
werk thuis gestuurd. Via Teams, mail, telefoon en de 
Parro app onderhouden we het contact met ouders en 
de leerling/cliënt. Wanneer een leerling/cliënt weer 
fysiek onderwijs kan volgen draaien ze mee met het 
klassenaanbod. Door het afstandsonderwijs blijven we 
sturen op een stukje continuïteit ter voorkoming van 
hiaten en stagnatie in de ontwikkeling. Middels een 
schoolscan brengen we in april 2021 in beeld of en waar 
eventuele achterstanden de komende twee schooljaren 
extra aandacht verdienen en we zullen we dienover-
eenkomstig daarvoor een plan opstellen. 

Opbrengstgericht werken
We stellen vast welk reëel (standaard) ambitieniveau 
we voor onze te onderscheiden doelgroepen kunnen 
aanhouden. Dit tegen de achtergrond van de door ons 
ervaren opdracht om iedere leerling zoveel mogelijk 
bagage mee te geven voor zijn verdere, zo zelfstandig 
mogelijke leven ín de maatschappij. Voor de SO en de 
MB afdeling hebben we landelijk en op schoolniveau af-
spraken gemaakt over de ambities en hoe deze te gaan 
realiseren. Alle cluster 1 scholen verzamelen hun CITO 
en OVM gegevens op dezelfde manier en vanaf afge-
lopen schooljaar ook de voortgang op de leerlijnen. Zo 
kunnen we een uitspraak doen over de resultaten van 

Leerling snijdt prei; profiel Horeca VSO

het hele cluster ten opzichte van andere typen onder-
wijs én kunnen we onze scholen onderling vergelijken. 
Dit laatste maakt het ook mogelijk om te kiezen bij 
welke school het beste advies kan worden ingewon-
nen om de opbrengsten binnen een leergebied op onze 
eigen school te verbeteren. Met de komst van EduMaps 
zijn we overgestapt op een nieuwe manier van het 
meten van onze opbrengsten. Samen met DataCare 
zijn we nu bezig om hier rekenmodellen in Power BI bij 
te ontwikkelen, zodat we de juiste analyses kunnen 
maken. De data verzamelen we al wel. De school- en 
clusteranalyse zullen met behulp van de te ontwikke-
len modellen in april 2022 voor zowel dit schooljaar als 
vorig schooljaar gemaakt worden.

Opbrengsten uitstroomperspectief 
We hebben de ambitie om 75% van de leerlingen twee 
jaar na het stellen van een perspectief nog dezelfde 
leerroute te laten volgen. Tot vorig jaar hebben we dat 
met het oude OVM-programma gemeten. Nu geeft Edu-
Maps een mooi overzicht van de leerroutes per leerling 
door de jaren heen. Omdat het programma nieuw is, 
hebben we alleen van afgelopen schooljaar de gege-
vens en nog niet het verloop. Dit is de huidige leerrou-
teverdeling op school:

SO

Algemene 
leerroute in 
OPP

1

2

3

4

5

6

7

Bijpassende 
uitstroom-
bestemming

VSO beleving

VSO taakgericht

VSO arbeidsmatig

VSO/PRO

PRO/VMBO-BB

VMBO-GL/TL

HAVO/VWO

# leerlingen
2020-2021

9

8

7

3

8

10

0
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VSO

Algemene 
leerroute in 
OPP

1

2

3

4

Bijpassende 
uitstroom-
bestemming

Belevingsgerichte
dagbesteding

Taakgerichte
dagbesteding

Arbeidsmatige
dagbesteding/
Beschut werk

Arbeid

# leerlingen
2020-2021

11

11

7

1

(Sociale) Opbrengsten SO mb en VSO mb
Op het leergebied basale ontwikkeling (=sociale 
opbrengsten) van het OVM scoorden de leerlingen de 
afgelopen jaren een veel hogere ontwikkelingsleeftijd, 
dan je op basis van de leerroute zou verwachten. 
Het OVM is overgenomen in EduMaps en daardoor 
kunnen we de berekeningen van de sociale opbrengst 
op groeps-, school- en clusterniveau tijdelijk niet 
doen. We zijn hard bezig met het ontwikkelen van een 
betrouwbaar nieuw rekenmodel. Wel hebben we het 
OVM voor alle leerlingen ingevuld. De leraar analyseert 
per leerling de sociale opbrengsten ten opzichte van de 
verwachte groei vanuit het OPP. 

Opbrengsten SO rekenen, spelling en lezen
Binnen de SO afdeling hebben we onszelf afgelopen 
jaar ambities gesteld voor de leergebieden rekenen, 
spelling en technisch lezen. Cluster 1 breed liggen er 
tevens nieuwe ambities voor het leergebied spelling. 
Voor het vak rekenen werken we met deze ambitie toe 
naar een LRQ (Leer Rendements Quotiënt) van 67,5 ten 
opzichte van 65 medio 2019-2020. Ook het LRQ van 
spelling en technisch lezen willen we verhogen naar de 
afgesproken clusterstandaard van 67,5. 

Medio april 2021 (bij het schrijven van de schoolgids) 
kunnen we stellen dat de ambities, het verhogen van 
de LRQ’s voor rekenen, spelling en technisch lezen, 
naar de clusterstandaard van 67,5, gedeeltelijk zijn 
behaald.

Met een LRQ van 68 zien we een nette stijging voor re-
kenen ten opzichte van afgelopen jaar, toen het LRQ op 
65 stond. Tevens kunnen we zeggen dat voor dit vak de 
clusterstandaard van 67,5 ook is behaald. Het voortzet-
ten van het digitale lesaanbod, in combinatie met het 
voeren van leergesprekken over de te behalen doelen, 
hebben de leerlingen en de leraar meer inzicht gege-
ven in de onderliggende problematiek. Hierdoor kon er 
specifieker worden ingezet op de juiste ondersteuning. 
Om deze manier van werken voort te zetten zal er voor 
de zomervakantie een keuze gemaakt worden voor een 
nieuwe rekenmethode waarbij we dit principe willen 
vasthouden. 

Het vakgebied technisch lezen bleef vorig jaar met een 
LRQ van 58 erg achter. De vernieuwde schoolbiblio-
theek en het maken van meer leeskilometers heeft 
onder de leerlingen voor meer leesmotivatie gezorgd. 
Met een LRQ van 111 dit jaar, is het lastig te beoordelen 
of alleen deze interventies voldoende waren om de op-Bino & Tokkie, school konijn en kip

Leerlingen SO tijdens de les
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brengsten zo te verhogen. We zullen ook komend jaar 
deze interventies voorzetten om te kijken of we deze 
hoge opbrengsten vast kunnen houden. 
Naast het voortzetten van de interventies voor tech-
nisch lezen en rekenen, hadden we voor dit jaar ook het 
vakgebied spelling zowel in Haren als cluster 1 breed, 
op de agenda. Door middel van een landelijke training 
voor medewerkers wilden we de spellingsdidactiek op-
nieuw vorm geven om dit vervolgens per locatie verder 
uit te werken. Helaas is de training vanwege Covid-19 
uitgesteld. Wel hebben we de nieuwe taal/spellingme-
thode verder geïmplementeerd waarbij we beter zicht 
hebben gekregen op de doorgaande lijn. Met een LRQ 
van 54 blijven we stabiel ten opzichte van vorig jaar, 
maar missen we de gewenste groei. Spelling zal dus 
ook voor komend jaar op de agenda blijven staan.  
Overkoepelend willen we wel de kanttekening blijven 
plaatsen dat het kleine leerling aantal in de SO afdeling 
bij verandering in samenstelling, van grote invloed kan 
zijn op de bereikte opbrengsten en dus op de te behalen 
ambitie. 

Sociale opbrengsten SO
Met de komst van EduMaps zijn we overgestapt naar 
een nieuwe manier van het meten van onze sociale 
opbrengsten voor de SO. In het programma Edumaps 
verzamelen wij onder andere gegevens voor het 
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Hierbij kijken we voor 
alle SO-leerlingen naar de basale lijnen. Deze meten 
het ontwikkelingsniveau van zelfbeleving, zelfstandig-
heid, zelfredzaamheid en emotioneel welbevinden. 
Aan de hand van deze resultaten hebben we vorig jaar 
een landelijke ambitie gesteld waarbij we streven naar 
een Ontwikkelingsniveau (ON) van 90 of hoger voor 
deze 4 lijnen. Op dit moment werken wij samen met 
DataCare aan nieuwe rekenmodellen om vanuit Edu-

maps de juiste analyses te kunnen maken. Volgend 
schooljaar zullen de gegevens via dit programma 
worden geanalyseerd. Een handmatige analyse voor dit 
jaar laat zien dat de SO-leerlingen zich positief blijven 
ontwikkelen. Voor alle vier de lijnen laten we groei 
zien en scoren we een gemiddeld ontwikkelingsniveau 
tussen de 89 en 95. Het emotioneel welbevinden, wat 
vorig jaar achterbleef ten opzichte van de andere ba-
sale lijnen met een ON van 85, heeft ondanks Covid-19, 
nu een gemiddeld ontwikkelingsniveau van 89,4. Het 
streven om van de 4 lijnen in ieder geval 2 op of boven 
de 90 te scoren is hiermee behaald. 

Om dit vast te kunnen houden zullen de extra lessen 
Rots en Water vast onderdeel worden in de SO groepen. 
Daarnaast zijn we gestart met de implementatie van 
de leerlijn Kritische Succes Factoren (KSF), welke ook 
kunnen bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikke-
ling. 

Sociale veiligheid/ seksuele ontwikkeling
Om inzicht te krijgen in de beleving van de sociale vei-
ligheid van onze leerlingen bij ons op school wordt er 
jaarlijks een sociale veiligheidsmeting en signalerings-
onderzoek afgenomen. De uitkomsten van de meting 
geeft informatie over thema’s of accenten waar we 
meer of bewuster aandacht aan kunnen schenken of 
welke inspanningen nodig zijn om de (hoge) tevreden-
heid vast te houden. Kijkend naar de overall uitkom-
sten van 2020  zijn de volgende positieve resultaten te 
benoemen.

Samenwerkende leerlingen SO

ICT lessen in het SO-MB
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Leerlingen voelen zich veilig op school: de leerlingen 
scoren rond de landelijk gemiddelde of er net iets boven. 
We hebben onszelf als doel gesteld het niveau van de 
huidige beleving sociale veiligheid vast te houden. Om 
dit te bereiken besteden we op school breed aandacht 
aan de Week tegen Pesten en is veilig voelen en gren-
zen aangeven een structureel onderwerp in de lessen 
sociaal-emotionele vorming. De methode Leefstijl 
biedt hiervoor handvatten. Ook komt jaarlijks tijdens 
een studiedag voor medewerkers en tijdens vergaderin-
gen van de leerlingenraad het thema sociale veiligheid 
aan de orde. Daarnaast zijn Rots en Water lessen toe-
gevoegd aan het lesaanbod van de SO afdeling. De Rots 
& Water training richt zich, naast de ontwikkeling van 
sociale competenties, op het voorkomen en aanpakken 
van pesten en het vergroten van de weerbaarheid.

De school werkt daarnaast met het Sensoa Vlaggen-
systeem. Een methodiek voor leraren en begeleiders 
van kinderen en jongeren (van 0-18 jaar) om seksueel 
gedrag bespreekbaar de maken, correct en objectief in 
te schatten en pedagogisch adequaat te reageren.

Tevredenheid
In combinatie met de sociale veiligheidsmeting wordt 
jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Ouders 
zijn heel tevreden over onze school, gemiddeld kregen 
we als school in 2020 een (rapport)cijfer van 8,5! De 
response van 60% van de ouders is vergelijkbaar met de 
meting van vorig jaar. Dit laat de hoge betrokkenheid 
van ouders zien.

Ook de leerlingen zijn tevreden. De leerlingen tussen 
de 4 en 12 (SO) jaar geven de school gemiddeld een 
(rapport)cijfer van 8,6. De leerlingen tussen de 12 en 
20 jaar (VSO) een (rapport)cijfer van gemiddeld een 9.5. 
Deze tevredenheid willen we graag behouden. 

Plein inrichting
We realiseren in 2021 een toegankelijke speelplaats 
waarbij:
 - Blinde leerlingen zelfstandig de weg vinden door 
een duidelijke padenstructuur met haakse zijpaden, 
(natuurlijke) geleide lijnen en tastbare herkennings-
punten;

 - Rolstoel gebonden leerlingen in de pauze naar voor 
hun geschikte speeltoestellen kunnen rijden, omdat 
deze dichterbij de deuren staan dan nu;

 - Leerlingen die gevoelig zijn voor prikkels in een rus-
tige zone kunnen spelen zonder drukke speelzones te 
moeten doorkruizen; 

 - Speeltoestellen veilig toegankelijk zijn voor zowel 
lange tieners als kleine peuters en voor leerlingen 
met een motorische beperking (glijbaan op een heu-
vel i.p.v. met trappetjes);

 - Leerlingen een speeltoestel zelfstandig durven te 
naderen, omdat ze niet onverwacht geraakt kunnen 
worden door draaiende of schommelende delen;

 - Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking 
een sensopathisch aanbod hebben;

 - Leerlingen van Visio samen met buurtkinderen die 
naar andere basisscholen gaan, spelen.

We vervullen een adviesfunctie voor scholen, gemeen-
tes en instanties, die hun speelplaats toegankelijk wil-
len maken voor kinderen met een visuele beperking
 - Het digitale boek met het ontwerpconcept delen we 
met scholen, gemeentes en instanties. 

 - De speelplaats in Haren is te bezichtigen.
 - De speelplaats in Haren wordt als concreet voorbeeld  
gebruikt om de expertise van Visio via PR uit te dragen.

Leerling OOG tijdens muziek

Leerling VSO werkt op digibord; profiel dienstverlening
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Aanpassingen gebouw
Binnenin de school hebben we afgelopen jaar aanpas-
singen gedaan om de veiligheid van onze leerlingen te 
waarborgen. Zo zijn deurposten voorzien van vinger-
bescherming en beschikken buitendeuren nu over een 
haak om dichtklappen tegen te gaan. Het plaatsen van 
de zachte wanden in de gymzaal is dit najaar opnieuw 
gedaan, dit keer naar volle tevredenheid. Het onder-
zoek naar de juiste afscheidingen in de patio loopt nog. 
Komend schooljaar willen we deze ruimte graag effi-
ciënter indelen zodat er ruimte ontstaat voor opslag én 
deze gebruikt kan worden door leerlingen.

Door alle COVID-19 maatregelen zijn wij tevens bezig 
geweest om inzicht te krijgen in ons huidige ventilatie-
systeem. Samen met de BAM is er een pilot gedraaid 
waarbij we in elk klaslokaal een CO2 melder hebben 
geplaatst. Op deze manier hebben wij kunnen testen of 
ons huidige ventilatie systeem voldoet aan de gestelde 
eisen. In een tijdsbestek van 4 maanden zijn deze gege-
vens verzameld. Uit de analyse is naar voren gekomen 
dat ons schoolgebouw voldoet aan de gestelde venti-
latienormen. Daarnaast zien wij een positief effect om 
tussen de lessen door regelmatig extra te ventileren 
door het openen van deuren en ramen.

Samenwerking met ouders
Ouders/verzorgers zien we als de belangrijkste part-
ners in het opvoeden en onderwijzen van hun kinderen. 
Ouders zijn goed vertegenwoordigd in de MR en we zien 
hoge opkomsten bij ouderavonden of –middagen, zelfs 
als we deze door Covid-19 online moeten organiseren. 
We waarderen dit enorm. 

De plannen voor een nieuwe ouder-klus-middagen zijn 
helaas niet uitgevoerd vanwege Covid-19 restricties. 
Uiteraard krijgt dit in de toekomst een vervolg. Naast 
deze ontmoetingen is er nauw contact tussen ouders 
en mentor en zijn er met regelmaat berichten vanuit 
de groepen naar ouders in de vorm van weekbrieven, 
maandbrieven en via de Parro. Een keer per 2 maanden 
is er een nieuwsbrief vanuit de directie met allerhande 
nieuws aangaande de school. Jarenlang hebben we de 
ambitie gesteld de ouder betrokkenheid te vergroten. 
Op dit moment zijn we dik tevreden en stellen we onze 
ambitie op het vasthouden van de hoge betrokkenheid.  

Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door:
Educatief partnerschap
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling 
tussen ouders en school. School was verantwoordelijk 
voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. De 
afgelopen jaren vindt er een verschuiving plaats naar 
educatief partnerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en 
onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de 
school en de ouders verschillende eindverantwoorde-
lijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eind-
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen 
en de school voor het onderwijs. Een voorwaarde voor 
goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen 
tussen ouders en leraren.

De gedachte achter educatief partnerschap is dat de 
school en de ouders een gemeenschappelijke inspan-
ningsverplichting hebben. Zij streven beide hetzelfde 
doel na: de optimale ontwikkeling van het kind. 
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Onderwijsondersteuning door ouders (door Covid-19 
maatregelen helaas niet fysiek mogelijk)
De ouders worden door het schooljaar heen uitgeno-
digd voor diverse activiteiten, zoals ouderinformatiebij-
eenkomsten, de oudercontactdag en de Kerstviering.
Ook worden thema- of ouderavonden georganiseerd 
waarbij ouders elkaar, deskundigen en leraren kunnen 
ontmoeten. Bij feesten en vieringen worden ouders 
uitgenodigd om te helpen of deel te nemen. Ouders 
zijn, na telefonische afspraak, altijd welkom voor een 
bezoek aan de klas, om te kunnen beleven hoe het 
onderwijs aan hun kind wordt aangeboden. Ouders wor-
den ook betrokken bij het organiseren en uitvoeren van 
educatieve excursies.

Betrokkenheid van ouders (en leerlingen) bij keuze- en 
schakelmomenten
Wanneer onderzoeken hebben plaatsgevonden worden 
ouders altijd uitgenodigd om de rapportages te bespre-
ken (bijv. loopbaanonderzoek). Jaarlijks vindt gezamen-
lijk de OPP-bespreking (evaluatie van vorderingen en 
vaststellen onderwijsprogramma komend schooljaar) 
plaats. Bij de overgang naar het VSO of uitstroom naar 
regulier onderwijs of dagbesteding vindt een eindge-
sprek plaats.

Heldere communicatie en informatieoverdracht
Alle belangrijke informatie, nieuwsbrieven, foto’s van 
activiteiten worden verstuurd aan ouders. Via de Visio 
website kunnen ouders snel en direct zaken opzoeken 
die op school spelen en leven. Ouders ontvangen regel-

matig een nieuwsbrief van de eigen klas en/of de direc-
tie. Het afgelopen schooljaar is de Parro app geïntro-
duceerd. We merken dat het een mooie laagdrempelige 
manier is van onderling contact en dat hier veelvuldig 
gebruik van wordt gemaakt in bijna alle groepen. 
Ouders van kleuters en (jonge) leerlingen met een 
meervoudige beperking krijgen soms een “heen-en- 
weerschriftje” via de mentor; een contactschriftje 
waarin ouders en leraar dagelijkse dingen opschrijven, 
om de leerling te helpen dingen over school en thuis te 
‘vertellen’. Wanneer ouders geen Nederlands kunnen 
schrijven, zoekt de leraar naar alternatieve vormen, 
zoals gesproken berichten. 
Ouders ontvangen het rapportfolio, het OPP en de tus-
senevaluatie daarvan; hierover kan in gesprek gegaan 
worden met de leraar. 

Tot slot
Naast het Voorwoord en deel 1 bestaat de complete 
schoolgids ook nog uit een deel 2. De volledige school-
gids is te vinden op de Visio website (www.visio.org).
In deel 2 van de schoolgids 2021-2022 vindt u meer 
(achtergrond-)informatie over o.a.
 - De inhoud van het onderwijsaanbod van Visio (SO, 
VSO, (E)MB, AOB)

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

Foto’s
Voor de foto’s in deze schoolgids hebben medewerkers 
en leerlingen binnen de school hun beste beentje voor-
gezet. Vanuit de opdracht vast te leggen waarin ons 
goede onderwijs tot uitdrukking komt zijn deze mooie 
foto’s tot stand gekomen.

Leerling VSO voert wastaak uit; profiel dienstverlening

Leerlingen werken samen op de familieschommel

https://www.visio.org/nl-nl/home
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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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