
Onderwijs, zorg en dienstverlening 
voor kinderen en jongeren met een  
visuele beperking
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Perspectief voor ieder kind

Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat 
 normaal? Kan mijn dochter naar een gewone school?  
Kan ik meedoen met de gymles? Fietsen? En reizen? 
Wanneer uw kind een visuele beperking heeft, kunnen dit 
soort vragen u en uw kind bezighouden. Bij Koninklijke 
Visio biedt een speciaal team voor kinderen en jongeren  
u ondersteuning bij het vinden van passende antwoor-
den. U begeleidt uw kind naar een zo zelfstandig mogelijk 
leven. Visio-medewerkers helpen u en uw kind daarbij. 
Hoe dat in alle levensfasen gebeurt, leest u in deze 
 brochure.

U kent uw kind als geen ander en u bent ervarings-
deskundige als het gaat om de zorg voor uw kind. Voor 
het welzijn van uw kind is een goede afstemming belang-
rijk tussen uw ‘kundige kijk’ en de ‘professionele kijk’ van 
onze medewerkers. De regie over uw kind blijft bij u als 
ouder of verzorger.
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De wereld gaan verkennen

De eerste levensjaren
In de eerste levensjaren ontwikkelt een kind zich snel: 
het gaat zitten, lopen en praten. Als uw kind niet goed 
ziet, leidt dat juist in deze fase tot veel vragen. Wat is er 
precies aan de hand? Gaat het over? Hoe moet ik ermee 
omgaan? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling? 

Soms is er meer aan de hand dan alleen slecht zien. Een 
kind kan bijvoorbeeld ook een ontwikkelingsachterstand 
hebben. Visio heeft een speciaal team dat uw kind uit-
gebreid onderzoekt. Daarbij kijken we niet alleen naar  
de beperkingen van uw kind, maar vooral naar wat het 
wél kan. U krijgt adviezen en tips hoe u de ontwikkeling 
van uw kind kunt stimuleren. Bijvoorbeeld met geschikt 
spelmateriaal, een veilige speelomgeving of bepaalde 
kijk- en tastspelletjes. Uitdaging en pret staan hierbij 
voorop. 

Veel ouders en verzorgers wisselen ervaringen uit  
over de opvoeding van hun kinderen. Bij de specifieke 
opvoedvragen en problemen die u tegenkomt, kan Visio  
u ondersteunen. De wensen en vragen van u en uw kind 
vormen daarbij steeds het uitgangspunt. Wij begeleiden 
ook andere personen die betrokken zijn bij de opvoeding 
van uw kind. Dat kunnen bijvoorbeeld begeleiders van de 
peuterspeelzaal of het dagverblijf zijn. Uw kind kan ook 
deelnemen aan een peuter- of kleutergroep van Visio bij 
u in de buurt. Daar leert het in een veilige omgeving 
samenspelen met anderen.
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“ De vroegbegeleidster vanuit Visio nam steeds  
speelgoed mee met veel contrast, met geluid, met 
spiegeltjes en bewegende onderdelen, om zijn 
 zintuigen te prikkelen. Ze legde uit dat we Dave 
daarmee konden stimuleren om te rollen en later 
om te kruipen.”

 Sandra Smits, moeder van Dave (5)
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Leren in je eigen tempo

De schooljaren
Kinderen gaan het liefst samen met vriendjes en 
 vriendinnetjes naar school, vanuit een veilige thuisbasis. 
Dat is voor de meeste slechtziende en blinde kinderen 
gelukkig ook mogelijk. 
Uw kind krijgt dan op de eigen school begeleiding van een 
gespecialiseerde leerkracht van Visio. Deze begeleider 
ondersteunt ook de leerkrachten op school en helpt u bij 
het aanvragen van aangepaste leer- en hulpmiddelen.

Niet altijd is regulier onderwijs voor slechtziende en 
 blinde kinderen de beste oplossing. Het speciaal onder-
wijs van Visio is dan een goed alternatief. Visio Onderwijs 
gaat er vanuit dat elk kind uniek is en zich in zijn eigen 
tempo ontwikkelt. We stemmen onze lessen daarom 
zoveel mogelijk af op de behoefte en het niveau van 
ieder kind. Een onderwerp als zelfredzaamheid vinden  
we net zo belangrijk als rekenen of taal. Ook besteden 
we veel aandacht aan de sociaal-emotionele, motorische 
en  zintuiglijke ontwikkeling van kinderen. 

“ Ik heb op school weinig hulp nodig, behalve bij  
het lezen van het schoolbord en verkeersborden. 
Met mijn laptop met vergrotingssoftware en de 
praktische tips van Stef, mijn begeleider vanuit 
Visio, lukt het allemaal prima.”

 Dennis van Meel (16) 
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Op weg naar zelfstandigheid

De wijde wereld in
Opgroeien betekent zelfstandig worden. Het dagelijkse 
leven bestaat uit kleine dingen zoals aankleden, eten en 
opruimen. Maar ook uit ‘grotere’ activiteiten, zoals reizen 
of sporten. Al deze bezigheden vereisen een bepaalde 
mate van zelfstandigheid die voor veel slechtziende en 
blinde kinderen niet vanzelfsprekend is. Een broodje 
halen bij de bakker om de hoek kan al voelen als een 
wereldreis. Ook voor u als ouder.

Door specifieke vaardigheden te oefenen, zoals het 
 leggen van sociale contacten, helpen wij uw kind de 
beperking een plek te geven in zijn leven. In de groei  
naar zelfstandigheid is ook oriëntatie en mobiliteit van 
belang. Daarom geven we bijvoorbeeld stokloop- en 
fietstrainingen en maken we met uw kind proefritten 
met het openbaar vervoer. 

“ Ik vind dat ik best aardig kan fietsen. En als  
het slecht weer is en ik dus minder goed zie,  
pak ik de trein. Dat heb ik al geoefend met een 
zelf standigheidsbegeleider van Visio.” 

 Jan-Jacob Visser (13)
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Je veilig en thuis voelen

Wonen en logeren
Soms is het voor een kind goed om een tijdje in een 
omgeving te wonen die ingericht is op zijn visuele 
 beperking. Kinderen en jongeren kunnen dan terecht 
in een van de woon- en dagvoorzieningen van Visio. 
De woongroepen zijn klein, huiselijk en elk kind heeft 
een persoonlijke begeleider. Deze stelt samen met 
u als ouder een behandelplan op en volgt nauwlet-
tend de  vorderingen en ontwikkeling van uw kind. In 
de  begeleiding ligt het accent op het ontwikkelen en 
 stimuleren van de talenten en mogelijkheden die uw  
kind heeft. Kinderen die thuis wonen en de  speciale 
school bezoeken kunnen na school  begeleiding krijgen. 

Uw kind kan voor een kortere of langere periode bij ons 
logeren, bijvoorbeeld in een vakantie. Wij nemen de zorg 
dan kortdurend van u over, terwijl uw kind in contact 
komt met leeftijdsgenoten. Ook kan uw kind alleen in  
het weekend, alleen door de week, of zeven dagen per 
week bij ons verblijven. 

Recreatie en dagbesteding
Visio biedt kinderen en jongeren ook dagbesteding. 
Onze activiteiten zijn gericht op zelfredzaamheid, 
 zelfstandigheid, identiteitsontwikkeling en plezier 
 beleven. De activiteiten zijn afgestemd op de wensen  
en de ontwikkeling van uw kind. Sommige groepen gaan 
echt aan de slag in bijvoorbeeld de houtwerkplaats of  
de groentetuin. Bij andere ligt het accent meer op het 
welbevinden. Ook zijn er allerlei speciale clubjes, zoals 
een kookclub.
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Verdieping zoeken

Cursussen
Visio organiseert jaarlijks cursus- en studiedagen  
voor kinderen en jongeren met een visuele beperking, 
hun ouders, verzorgers, leraren en anderen die bij de 
 opvoeding betrokken zijn. Er zijn bijvoorbeeld fiets-
cursussen voor schoolgaande kinderen, een cursus  
voor basisschoolverlaters en hun ouders en een cursus 
voorbereiding wiskundeonderwijs aan blinde- en zeer 
ernstig slechtziende basisschoolverlaters. Voor een 
 overzicht kunt u onze website raadplegen. 
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Informatie en aanmelden

Algemene informatie over Visio vindt u op  
www.visio.org. Wilt u meer informatie of wilt u een 
beroep doen op de diensten van Visio, bel dan onze 
Cliëntservicelijn 088 585 85 85. Wij brengen dan samen 
met u de situatie van uw kind zorgvuldig in kaart, zodat 
we u zo goed mogelijk kunnen helpen of doorverwijzen.

De ontwikkel- en behandeltrajecten die Visio levert  
aan kinderen en jeugdigen vallen onder het basispakket 
van de zorgverzekering. Voor kinderen jonger dan 18 jaar 
geldt geen eigen risico. Voor deze zorg is een verwijzing 
nodig van de oogarts of ander medisch specialist.
Voor onderwijs geldt de toelatingsprocedure voor  
cluster 1-scholen (speciaal onderwijs voor kinderen  
met een visuele beperking). Onderwijs wordt bekostigd 
vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW).

U kunt ook bij Visio terecht als uw kind al ergens anders 
wordt behandeld. Wij streven naar een optimale samen-
werking met andere hulpverleners. 

Koninklijke Visio 
expertisecentrum voor  
slechtziende en blinde mensen

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