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Inleiding : vraagstelling 
 
 
Over wie gaat het ? 
 
Deze tekst gaat over kinderen en jongeren met een visuele beperking.  
Grosso modo zijn ze in te delen in drie subgroepen : kinderen en jongeren die blind zijn, 
kinderen en jongeren die slechtziend zijn als gevolg van een oogaandoening en kinderen en 
jongeren met cerebrale visuele inperkingen (CVI).  
 
Heel wat kinderen en jongeren hebben visueel-meervoudige beperkingen. In deze context 
bedoelen we daarmee elke combinatie van een visuele beperking met problemen, 
beperkingen en/of stoornissen op het gebied van verstandelijke begaafdheid, ontwikkeling, 
motoriek, auditieve perceptie, contact en communicatie, gedrag, emotie en leren.  
 
Het gaat in Vlaanderen om een kleine maar specifieke groep leerlingen: ongeveer 1300. Er 
bestaan geen exacte cijfergegevens over. We kunnen dit aantal wel afleiden uit de 
praktijkervaringen en uit registraties bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Het blijven echter ramingen, die vermoedelijk een onderschatting zijn.  

 
Waar vinden we hen? 
 
In Vlaanderen maken 900 kinderen en jongeren met visuele en visueel- meervoudige 
beperkingen gebruik van het aanbod van settings1 die een doelgroepspecifiek  aanbod  
hebben op vlak van onderwijs (type 6), zorg en begeleiding  - zie kaart in bijlage 1. 
 
Van deze kinderen en jongeren zijn er 400, die speciaal onderwijs volgen in een type 6-
school; voor de meeste van deze leerlingen wordt beroep gedaan op een geïntegreerd 
aanbod van onderwijs en opvang, begeleiding en behandeling in (semi)residentieel verband.  
 
Ongeveer 500 kinderen en jongeren met hoofdzakelijk visuele beperkingen worden ambulant 
vanuit het buitengewoon onderwijs type 6 als GON-leerling begeleid in de gewone school: in 
de kleuterschool, de lagere school, de middelbare school en het hoger onderwijs buiten de 
universiteit. Vaak gaat dit samen met doelgroepspecifieke thuisbegeleiding of andere vormen 
van doelgroepspecifieke ambulante ondersteuning. 
 
Er is een derde groep van  400 kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen, 
die omwille van vaak complexe zorgvragen aangewezen zijn op buitengewoon onderwijs en 
speciale zorg of begeleiding,  maar die om verschillende redenen (zie verder in deze tekst) 
geen gebruik maken van het aanbod van doelgroepspecifiek onderwijs (type 6) en van 
doelgroepspecifieke zorg.  
Zij gaan naar andere scholen van het buitengewoon onderwijs, al dan niet gecombineerd 
met zorg en/of begeleiding van een voorziening van het VAPH of RIZIV.  
 
Medewerkers van settings met type 6 school hebben in een ‘denkcel’ gedurende het 
schooljaar 2009-2010 met elkaar en met onderwijsdeskundigen hun ervaringen en 
bezorgdheid gedeeld over deze derde groep. 

                                                 
1 Settings met een doelgroepspecifiek aanbod : voorzieningen met een geïntegreerd aanbod van onderwijs, zorg en 
begeleiding, zowel ambulant als (semi-)residentieel, gericht op de verschillende levensdomeinen van kinderen en jongeren met 
visuele beperkingen en op hun gezin en netwerk 
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De kernvraag daarbij was :  hoe kunnen alle kinderen en jongeren met visueel-meervoudige 
beperkingen het onderwijs en de zorg krijgen, waaraan ze nood hebben door hun visueel-
meervoudige beperkingen en waarop ze rechtmatig aanspraak mogen maken?  
 
Naar aanleiding van de concrete situatie van de derde groep leerlingen stellen er zich ook 
andere vragen. 

- Hoe komt het dat deze kinderen en jongeren niet naar de gespecialiseerde settings 
met type 6-school gaan ?  

- Hoe kan de eigenheid van doelgroepspecifiek werken in onderwijs en zorg voor 
kinderen met visuele en visueel-meervoudige beperkingen geformuleerd worden? 

- Moeten er meer scholen komen in Vlaanderen met een doelgroepspecifiek aanbod 
voor kinderen met visuele beperkingen ? 

- Zijn in gespecialiseerde scholen met buitengewoon onderwijs (andere types dan type 
6) de voorwaarden aanwezig om een aangepast aanbod realiseren voor kinderen 
met visueel-meervoudige beperkingen ? 

 
De verschillende thema’s, die in de denkcel ter sprake kwamen, vindt men in deze tekst 
terug. 
 
Bij wijze van ruimere situering beschrijven we in deel 1 het doelgroepspecifieke aanbod op 
vlak van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met visuele en visueel-meervoudige 
beperkingen in de doelgroepspecifieke settings (met type 6-school).  
 
Deel 2 gaat over kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen in diverse 
settings met buitengewoon onderwijs (andere types) en zorg. Om welke kinderen en 
jongeren gaat het ? Waarom maken zij geen gebruik van onderwijs en zorg, die aangeboden 
worden in de settings die gespecialiseerd zijn inzake visuele beperkingen? 
 
In deel 3 leggen we het antwoord voor van de denkgroep op de kernvraag: hoe kunnen we 
goed onderwijs en goede zorg voorzien voor alle kinderen met visueel-meervoudige 
beperkingen?  
We  willen structuurversterkend gaan werken, waardoor in principe alle kinderen en jongeren 
met visuele beperkingen een onderwijs- en zorgaanbod kunnen krijgen dat optimaal is 
afgestemd op deze specifieke beperkingen, ook als ze naar een school gaan voor 
buitengewoon onderwijs buiten type 6.  
 
Wat betekent dit voor de bestaande type 6-scholen? En voor de scholen met buitengewoon 
onderwijs buiten type 6? 
De bestaande doelgroepspecifieke settings met een type 6 school blijven behouden in 
aantal; ze krijgen extra opdrachten in functie van het bundelen en ‘borgen’ van expertise en 
in functie van expertiseverspreiding.  
Settings met scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6 worden op een duurzame 
wijze ondersteund om hun aanbod te verbreden voor kinderen en jongeren met visueel-
meervoudige beperkingen. 
 
Zijn er ook andere oplossingen mogelijk? Het was voor de denkcel in ieder geval duidelijk 
dat de oplossing voor het hoger geschetste maatschappelijke  probleem niet ligt in de 
oprichting van nieuwe regionale type 6-scholen.  
  
Daar zijn twee hoofdredenen voor: ten eerste is er de beperkte omvang van de doelgroep, 
ten tweede de hoge graad van specialisatie die kenmerkend is voor de opgebouwde 
doelgroepspecifieke expertise en daarmee verbonden de noodzaak om deze expertise te 
blijven bundelen, als voorwaarde om ze verder te kunnen ontwikkelen.  
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De beschikbare cijfers laten zien dat we spreken over een kleine doelgroep in de 
doelgroepspecifieke settings en erbuiten : op Vlaams niveau voor zover we weten ongeveer 
1 300 kinderen en jongeren.   
De oprichting van meer scholen type 6 zou leiden tot een aantal kleinere eenheden, gespreid 
over Vlaanderen. Dit is financieel en organisatorisch niet haalbaar.  
In elk geval zou de oprichting van nieuwe scholen type 6 een versnippering van expertise 
teweeg brengen, die niet wenselijk is en zelfs ongunstig zou zijn voor het behoud en de 
verdere kwalitatieve uitbouw van de expertise en van het bestaande aanbod, dat in het 
volgende deel van deze tekst toegelicht wordt. (zie deel 1) 
 
 

1 Onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met visuele beperkingen in de 
doelgroepspecifieke settings  in Vlaanderen   

 
1.1.   Inleiding 

 
Het doelgroepspecifieke onderwijs- en zorgaanbod voor kinderen en jongeren met 
visuele en visueel-meervoudige beperkingen is  in Vlaanderen – zoals elders in Europa – 
in een klein aantal centra (zie bijlage 1)  gegroeid gedurende vele jaren praktijk van 
onderwijs en zorg,  systematische reflectie op die praktijk, wetenschappelijk onderzoek 
en daarop gebaseerde theorievorming.  

 
Dit aanbod houdt rekening met de beperking die alle mensen met een visuele handicap 
delen : een beperking in de opname en/of verwerking van visuele informatie. 2 
Dat is de belangrijkste informatie waarvan mensen gebruik maken om een beeld van de 
wereld op te bouwen, zich te oriënteren, hun handelingen te sturen, zich te verplaatsen, 
met elkaar te communiceren, van elkaar te leren, te participeren aan kennis en cultuur en 
op autonome wijze een plaats in te nemen op de levensdomeinen wonen, werken en vrije 
tijd.  
Visuele beperkingen komen voor in vele graden van ernst en nemen vele vormen aan. 
Het onderwijs- en zorgaanbod stemt zich daar telkens specifiek op af, vanuit het inzicht in 
deze beperkingen en vanuit een juist begrip van de betekenis van deze beperkingen voor 
de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

 

 

1.2.   Analyse van het onderwijs- en zorgaanbod van de specifieke settings voor 
kinderen en jongeren met visuele beperkingen 

 
De specificiteit is op meerdere vlakken te situeren : inhoudelijk, materieel en 
organisatorisch, op vlak van kennismanagement en in de ontplooiing van outreaching 
activiteiten. 

 
1.2.1 Inhoudelijke specificiteit 

 
Het specifieke onderwijs- en zorgaanbod omvat een veelheid aan inhouden en 
methoden, instrumenten, didactische werkvormen, hulpmiddelen en technieken.  

 
Concrete elementen van dit gespecialiseerde onderwijs- en zorgaanbod zijn o.a.  

 
 een eigen schrift (braille)  
 diverse omzettingen van gedrukt en grafisch materiaal; 

                                                 
2 Michael Tobin, Information : a new paradigm for research into our understanding of blindness. In British Journal of Visual 
Impairment 2008 26: 119-127 
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 alternatieven voor visuele oriëntatie (vb echolocatie) en voor visueel 
gestuurde mobiliteit (stoklopen);  

 technologische en optische hulpmiddelen die de toegang tot visuele 
informatie verbeteren; 

 systematische sensorische training, o.a. door auditieve en tactiele 
oefeningen naast visuele training en de integratie van verschillende vormen 
van sensorische informatie; 

 technieken die de ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
mogelijk maken; 

 aangepaste didactische werkvormen en methodes, leerprogramma’s en 
hieraan verbonden leerplandoelen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen.  

 een bijzonder appel op de eigen motivatie van mensen met een visuele 
beperking en eigen werkwijzen voor het ontwikkelen van vaardigheden, 
attitudes en interesses,  die bijdragen tot hun persoonlijke, relationele en 
maatschappelijke ontwikkeling.  

 

Een overzicht van aanpassingen, die eigen zijn aan het buitengewoon onderwijs type 
6, vindt men ook in een artikel van H. Verpoest van het VVKBO3 waarnaar wij verder 
nog zullen verwijzen. Hij maakt het onderscheid tussen  

▪ een bijzondere knowhow en expertise om de visuele beperking en 

de impact ervan op het leren en de ontwikkeling van de leerling te 

kunnen begrijpen. 

▪ een aangepaste methodiek en didactiek (leermethoden, leermiddelen 

bv. stappenplan braille aanleren, meetkunde, werken met cubaritmen…) 

▪ bijzondere uitrustingen (technologie), een specifieke omgeving en 

omkadering (omzetten van lesmateriaal, cursussen naar vergroting, 

grootdruk en braille, brailleleesregel, informatica…); 

▪ een orthopedagogische en orthodidactische benadering van de 

leerlingen. 

 

                                                 
3 Hans Verpoest, Gespecialiseerd onderwijs aan visueel gehandicapte leerlingen, VVKBO.  
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Binnen de doelgroep van het gespecialiseerd onderwijs voor kinderen met visuele 
beperkingen nemen  kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen 
nog een bijzondere plaats in.  
Zij hebben hun eigen zeer individuele onderwijs- en zorgnoden, die sterk bepaald  
kunnen zijn door de visuele beperkingen.  

 

Problemen, beperkingen en/of stoornissen op het gebied van verstandelijke 
begaafdheid, ontwikkeling, motoriek, auditieve perceptie, gedrag, communicatie, 
emotie en leren – elk in verschillende gradaties van ernst -  bemoeilijken de effectieve 
implementatie van maatregelen die bedoeld zijn om visuele beperkingen te 
compenseren. Wie verbaal zwak is, mist mogelijkheden om de gevolgen van een 
visuele stoornis voor leren en ontwikkeling te compenseren via taal. Wie de 
mogelijkheden mist om te tasten en te manipuleren, mist compensatiemogelijkheden 
waar kinderen, die blind zijn, gebruik van maken. Wie door zijn of haar motorische 
beperking letterlijk niet dichtbij kan komen, mist ook die compensatiemogelijkheid die 
slechtziende kinderen spontaan gebruiken. 

 

In de vraagstelling van kinderen met visueel-meervoudige beperkingen gaat het dan 
ook niet om de som van meerdere stoornissen maar om een nieuwe en complexe 
problematiek. Het antwoord daarop zal ook nieuw en complex moeten zijn.  
Onderwijs en zorg voor kinderen met  visueel-meervoudige beperkingen vragen een 
scherpe interdisciplinaire beeldvorming van elke individuele leerling, als 
uitgangspunt voor handelingsplanning. Dat handelingsplan gaat over alle domeinen 
van leren en ontwikkeling : lichamelijke ontwikkeling, seksualiteit, emotionele 
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, communicatie, ontwikkeling van autonomie, de 
invulling van burgerschap,  enz.  
Voor de realisatie van het handelingsplan is een intensieve geïntegreerde begeleiding 
vereist. De integratie van leven en leren, school en thuis, onderwijs, begeleiding, 
behandeling en verzorging is bepalend voor kwalitatief onderwijs en goede zorg voor 
kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen. 

 
Het specifieke aanbod voor kinderen en jongeren met visuele en visueel-
meervoudige beperkingen is aanwezig in de doelgroepspecifieke settings en wordt 
daar continu geëvalueerd en bijgestuurd vanuit een levende praktijk van onderwijs en 
zorg. Dit aanbod is terug te vinden in leerplannen en individuele handelingsplannen, 
groepswerkplannen, schoolwerkplannen, visieteksten en interne publicaties; expertise 
is verder ook vastgelegd in video-opnames en vaak zelf ontworpen leermaterialen en 
is opgeslagen in het ‘collectieve geheugen’ van voorzieningen, is neergelegd in 
procedures en leeft heel concreet in de hoofden en de handen van tal van 
medewerkers.  
Er bestaan (Europese) lijsten 4 die de wenselijke competenties weergeven van 
leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met visuele en meervoudige 
beperken. Die uitgebreide lijsten geven goed de complexiteit weer van de opdracht 
van het gespecialiseerd onderwijs. Gelijkaardige competentieprofielen gelden voor 
therapeuten, orthopedagogen, psychologen, leefgroepbegeleiders, enz.  

 

                                                 

4 ICEVI Workshop on Training of Teachers of the Visually Impaired in Europe. Theme : Desired competencies of teachers of the 
visually impaired. Bratislava 1999. Bijlage 3 
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Specifiek onderwijs en specifieke zorg voor kinderen en jongeren met visuele 
beperkingen steunen op hooggespecialiseerde kennis en expertise en op de 
competenties van hooggespecialiseerde medewerkers. Het is van groot belang dat 
deze kennis en expertise behouden blijven en verder kunnen groeien.  
O.a. daarom is het zo belangrijk dat de gespecialiseerde settings met 
buitengewoon onderwijs type 6 als afzonderlijke centra blijven bestaan.  
Ze zorgen voor het behoud van de expertise en vormen de noodzakelijke 
voedingsbodem voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis en 
expertise. In feite moeten ze zelfs versterkt worden, als men wil dat deze settings hun 
rol als centra voor onderwijs en zorg en als ‘resource centers’  naar behoren blijven 
vervullen. Ze vragen daarom al lang extra middelen voor de type 6 scholen om de 
evolutie op het vlak van technologische en optische hulpmiddelen te kunnen volgen. 

 
 

1.2.2 Specifieke materiële aspecten 
 

Systematische goed doordachte omgevingsaanpassingen zijn  typerend voor een 
aangepaste leersituatie voor mensen met visuele beperkingen.  
Tot het aanpassen van de omgeving behoren de uitvoering van maatregelen die 
fysieke veiligheid, toegankelijkheid en oriëntatie bevorderen, de juiste dosering 
van licht, en uiteraard het beschikbaar stellen van aangepaste leer- en 
hulpmiddelen. 

 

 
1.2.3 Specifieke organisatorische aspecten 

 
Een voldoende grote personeelsomkadering en personeelsinzet zijn 
noodzakelijk om  in zeer kleine leer- en leefgroepen te kunnen werken.  

 
Voor heel wat vaardigheden zijn individuele leersituaties noodzakelijk, zeker als 
het om blinde kinderen en jongeren gaat, die de mogelijkheden missen om 
handelingen ‘af te kijken’ en te imiteren.  
Medewerkers met specifieke taken worden op ongewone momenten ingezet, 
bijvoorbeeld ’s morgens vóór schooltijd, om vaardigheden in verband met 
zelfredzaamheid op functionele wijze aan te leren. 

 
De noodzaak om individueel begeleide leertrajecten te ontwikkelen, geldt nog meer 
voor leerlingen met een sterk verzwaarde problematiek, bij wie leren en 
ontwikkeling continu op individuele basis moeten ondersteund worden - de zgn. 
groep sensorisch-i  5 , voor wie ook door de doelgroepspecifieke settings speciale 
aandacht gevraagd wordt.  

 

 

1.2.4 Kennismanagement in de eigen setting en in netwerken als specifieke 
opdracht 

 
Basisopleidingen inzake onderwijs en zorg kunnen onvoldoende aandacht 
besteden aan visuele beperkingen, waarvan de prevalentie ook minder groot is dan 
van andere beperkingen. Nieuwe medewerkers hebben bijgevolg vaak te weinig  
kennis van en ervaring met visuele beperkingen.  

                                                 
5 Sensorisch-i.  : kinderen en jongeren met een zintuiglijk meervoudige beperking met extreem intensieve 
ondersteuningsbehoefte.  Zie bijlage 3. 
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De gespecialiseerde settings, die onderwijs en zorg bieden aan kinderen en 
jongeren met visuele beperkingen, nemen een belangrijke opdracht op zich inzake 
vorming en bijscholing, met name voor de eigen nieuwe medewerkers.  

 
Kennisuitwisseling gebeurt ook in netwerken. Regelmatige deelname aan 
inhoudelijk overleg van gespecialiseerde voorzieningen in Vlaanderen (CORV) en 
aan overleg van voorzieningen binnen het eigen taalgebied (Vlaanderen-
Nederland) maar ook op Europees vlak (ICEVI) maakt de uitwisseling van expertise 
mogelijk, werkte in het verleden vaak inspirerend en verrijkend voor de uitbouw van 
onderwijs en zorg en zorgde voor de ontwikkeling van nieuwe kennis door het 
stimuleren van onderzoek.  

 

1.2.5 Outreaching (6) als bijkomende opdracht  
 

De doelgroepspecifieke settings voor kinderen en jongeren met visuele 
beperkingen hebben zich altijd sterk gericht op de samenleving en op 
voorzieningen die in de samenleving zorg opnemen voor personen die blind of 
slechtziend zijn.  

 
Dat engagement heeft verschillende vormen aangenomen. Zo werden vanaf de 
jaren zeventig grote inspanningen gedaan voor het realiseren van het geïntegreerd 
onderwijs.  
En er waren tal van ‘outreaching’ initiatieven ( zie verder, deel 3 ) die bijgedragen 
hebben tot sensibilisering en kennisuitbouw  m b t visuele beperkingen in diverse 
voorzieningen die mensen met deze beperkingen opvangen. 

 
 

Samenvattend :  de doelgroepspecifieke settings met type 6 scholen hebben een 
hooggespecialiseerd aanbod van onderwijs en zorg ontwikkeld voor kinderen en 
jongeren met visuele en visueel-meervoudige beperkingen.  
Een belangrijke groep kinderen en jongeren maakt daar gebruik van in deze 
settings of in het geïntegreerd onderwijs dat vanuit deze settings ondersteund 
wordt. 

                                                 
6 The outreaching function of a specialised centre for persons with multiple disabilities  

Marlies Raemaekers, the Netherlands. International Council for Education of People with Visual Impairment. Proceedings 
European Conference. Visions and strategies for the new centuryCracow, Poland, 9 -13 July 2000. 

http://www.icevi-europe.org/cracow2000/proceedings/ps2b.html
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2. Kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen buiten de 
doelgroepspecifieke settings met type 6-school 

 
 

2.1. Situering 
 

Diverse settings bieden onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met visueel-
meervoudige beperkingen   
We vinden kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen in scholen voor 
buitengewoon onderwijs van de types 1, 2, 3, 4 en 8 en in de daarmee verbonden 
voorzieningen voor zorg en begeleiding. 7 

 
Waarom gaan kinderen en jongeren met visuele beperkingen naar settings met 
buitengewoon onderwijs buiten type 6 ?  

 
- De inschaling van de onderwijs- en zorgnoden van kinderen met visueel-
meervoudige beperkingen en – in de lijn daarvan – het toewijzen van een bepaalde 
setting voor onderwijs en zorg is hoe dan ook een moeilijke opgave.  
Hoe moet men bij de inschaling en toewijzing de impact van verschillende 
beperkingen afwegen tegen elkaar en tegen de visuele beperkingen? Welke 
stoornis krijgt het grootste gewicht bij het bepalen van de setting die onderwijs en 
zorg kan bieden, die het best afgestemd zijn en die aan een kind de grootste 
ontwikkelingskansen geven? Het blijkt moeilijk en het is wellicht ook niet wenselijk 
om strikte criteria te formuleren, waarop de keuze tussen een doelgroepspecifieke 
setting (met type 6 onderwijs) en (een setting met) een ander type buitengewoon 
onderwijs gebaseerd kan worden.  
 
- Het is mogelijk dat de visuele stoornis bij kinderen onvoldoende onderkend wordt 
op het moment van de instroom in het buitengewoon onderwijs. De beoordeling 
van visuele stoornissen bij kinderen met verstandelijke en motorische 
beperkingen en eventueel gedragsstoornissen vraagt om specifieke 
omstandigheden, instrumenten en vooral expertise. Andere 
stoornissen/beperkingen krijgen soms meer aandacht bij het bepalen van de 
ondersteuningsvraag. 

 
- Het is ook mogelijk dat de ouders, het CLB en andere betrokken instanties zoals 
thuisbegeleiding, de instroom in een setting voor onderwijs en zorg buiten type 6, 
toch verantwoord vinden vanuit een zorgvuldige afstemming van de 
ondersteuningsnoden van het kind en het gezin enerzijds en het bestaande aanbod 
anderzijds. Vaak speelt de afstand van de woonplaats tot de doelgroepspecifieke 
voorziening een rol in die beslissing, waarmee in feite een gedwongen 
internaatsopname vermeden wordt. 

 
- Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen, die ouders bevestigen in de keuze om 
hun kind -  met de nodige ondersteuning –  op te voeden in het gezin en voor 
onderwijs beroep te doen op een school in de eigen omgeving. Van de betrokken 
school wordt dan een grote aanpassing verwacht.  
De verbreding van de expertise van een school voor buitengewoon onderwijs 
moet mogelijk maken dat kinderen met diverse complexe beperkingen er het best 

                                                 
7 De kaart in bijlage 2  geeft een beeld van spreiding van kinderen en jongeren met visuele beperkingen over verschillende 

scholen en verschillende types van buitengewoon onderwijs buiten de doelgroepspecifieke settings met type 6-school. 
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mogelijke onderwijs kunnen krijgen. Deze visie is in overeenstemming met de 
Salamanca-verklaring. 
 
 

Vanuit verschillende verantwoorde overwegingen  maakt men voor individuele 
kinderen en jongeren geregeld de keuze voor een (setting met) een school voor 
buitengewoon onderwijs buiten type 6. Dan stelt zich de vraag hoe dit schoolteam 
de nodige kennis kan verwerven en de minimale voorwaarden kan vervullen voor 
een goede begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren met een visuele 
beperking. 
 
 

2. 2.  Ondersteuningsvragen van scholen voor buitengewoon onderwijs  buiten de 
settings met type 6 school 

 
Uit de ervaring met ‘outreaching functies’ (zie hoger) weten we dat scholen buiten 
type 6 ondersteuning behoeven op 3 domeinen, die net essentieel zijn voor het 
specifieke aanbod van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met visuele 
beperkingen ( zie deel 1 ). Ouders, leerkrachten en begeleiders uit diverse scholen 
voor buitengewoon onderwijs stellen hier vragen over. Medewerkers van 
doelgroepspecifieke voorzieningen uiten van hun kant soms hun bezorgdheid over 
deze voorwaarden voor kwalitatief onderwijs en goede zorg.  
 
We geven een (onvolledig) overzicht van ondersteuningsvragen van scholen voor 
buitengewoon onderwijs buiten type 6, die te maken hebben met de specifieke 
opdracht om onderwijs te organiseren voor kinderen en jongeren met visueel-
meervoudige beperkingen. 

 
 

2.2.1. Vragen over inhoudelijke voorwaarden   

a)  Vragen in verband met het inzicht in de visuele beperking en de impact 
ervan op het leren en de ontwikkeling  

Hoe kunnen we inzicht krijgen in de verschillende visuele stoornissen en de impact 
daarvan op leren en ontwikkeling?  

Wat is de betekenis van gezichtsscherpte en gezichtsveld? 

Wat zijn de kenmerken van CVI en hoe verschilt CVI van een leerstoornis? 

Hoe krijgen we toegang tot  relevante en correcte medische informatie over een 
kind of jongere met visuele beperkingen ? En hoe kan die informatie eenvoudig 
vertaald worden en toegepast worden in de praktijk ? 

Hoe kunnen we het kijkgedrag van kinderen observeren en in kaart brengen ? 

Hoe kunnen we het onderscheid maken tussen niet kunnen (wegens verstandelijke 
beperkingen) en niet-kunnen-zien? 

b)  Vragen in verband met aangepaste methodiek en orthodidactiek  

Welke hulpmiddelen en aanpassingen bestaan er? 
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Hoe weten we welke hulpmiddelen en aanpassingen aangewezen zijn voor  
bepaalde stoornissen en  welke op maat zijn van individuele kinderen en jongeren ? 

Moeten we de leermaterialen voor alle kinderen vergroten?  

Hoe kunnen we werkblaadjes aanpassen? Welk materiaal is geschikt voor leren 
schrijven? 

Welke orthodidactische aanpassingen zijn er voor de leerdomeinen : taal en 
rekenen,  bewegingslessen, tuinbouw, houtbewerking, seksuele opvoeding, 
biologie, koken, aardrijkskunde, enz.  

Welke ‘gewone’ visuele leermiddelen ( video, film, fotomateriaal, PPT- presentaties 
… ) zijn wel of niet bruikbaar? En op welke manier dan, of welke alternatieven men 
moet voorzien?                                         

 

   c)  Vragen in verband met een orthopedagogische benadering van de leerlingen”.  

Hoe kunnen we onze orthopedagogisch visie verfijnen en beter afstemmen op het 
werken met kinderen met visueel-meervoudige beperkingen? 

Hoe kunnen we met de visuele beperkingen rekening houden als het gaat om 
welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van relaties en sociale 
vaardigheden ? 

Dit zijn voorbeelden van vragen, waarop men vanuit die orthopedagogische  visie 
eigen antwoorden moet geven. 
 

▪ Hoe organiseer je een feest of een uitstap  voor een groep kinderen met 
beperkingen, van wie één kind ook ernstige visuele beperkingen heeft?  

 
▪ Hoe help je een ernstig slechtziend kind om te weten wat er juist gebeurt 

in een ruzie tussen ziende leeftijdsgenoten? 
 
▪ Hoe help je een ernstig slechtziend kind  – letterlijk – zijn  plaats 

innemen tussen andere spelende kinderen?  
 
▪ Hoe leer je een slechtziend kind zelfstandig de bus nemen om te gaan 

sporten? 
 

▪ Hoe kan je jongeren helpen om hun  beperkte sociale repertorium uit te 
breiden? Door hun visuele beperkingen missen ze mogelijkheden om 
zich op basis van imitatie af te stemmen op elkaar en op de groep 
waartoe ze (willen) behoren.  

 
▪ Hoe kan je jongeren met verstandelijke en visuele beperkingen helpen 

om goed om te gaan met de  emotionele betekenis van het leven met 
visuele beperkingen ? 

 
▪ Slecht zien vergroot bij veel kinderen met een handicap gevoelens van 

onzekerheid, minderwaardigheid, isolement en incompetentie. Hoe kan 
je hun zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen ondersteunen? 
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▪  Het besef van een  blijvend verlies van mogelijkheden kan 

bijvoorbeeld voor jongeren met een progressieve oogaandoening, die op 
korte tijd hun zicht verliezen, zeer ingrijpend zijn. Hoe help je hen 
daarbij? 

▪ Hoe realiseer je in een school een klimaat waarin leerlingen en 
leerkrachten zorgzaam omgaan met de onzekere, aarzelende houding 
van sommige slechtziende kinderen en jongeren,  met het ongewoon  
trage tempo bij verplaatsingen op trappen of in een vreemde omgeving; 
of met de problemen die  ze hebben om hindernissen te ontwijken? 

 
 

2.2.2. Vragen over materiële voorwaarden 

Welke  “bijzondere technologische uitrustingen” bestaan er ? 

Hoe realiseren we een specifieke leeromgeving en omkadering ?  

Hoe moet de werkplek van een jongere met visuele beperkingen er uit zien? 

Welke technieken zijn er voor het omzetten van lesmateriaal en cursussen -  
vergrotingen, grootdruk en braille, welke informaticatoepassingen zijn er om 
geschreven materiaal beter leesbaar te maken? 

En voor wie zijn die technieken en toepassingen geïndiceerd? 

Wie houdt ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen zowel in 
hoogtechnologische als alledaagse hulpmiddelen? 

Welke  materiële aanpassingen maken  de omgeving voor dit  kind met visuele 
beperkingen veilig, toegankelijk, herkenbaar en voorspelbaar ?.  

 
Wat is de beste materiële organisatie van een leslokaal,  wat is een goede  
inrichting  (en evt. herinrichting) van een grote drukke speelplaats,  hoe moeten we 
de bewegingsruimte organiseren?.  

 
 

2.2.3. Vragen over organisatorische voorwaarden 
 

Hoe kunnen we personeel inzetten voor de noodzakelijke individuele begeleiding 
van kinderen en jongeren, zowel bij verplaatsingen als voor het aanleren van 
vaardigheden op vlak van mobiliteit en zelfredzaamheid. individueel trainen ? 

 
Hoe kunnen we de beschikbare informatie over visuele beperkingen efficiënt 
gebruiken en systematisch uitwisselen met collega’s van de verschillende 
disciplines en ook  over de schooljaren heen ?  
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Samenvattend 
 
Voor sommige kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen kiest 
men om bepaalde redenen niet voor doelgroepspecifieke settings met het 
intensieve, hooggespecialiseerde aanbod dat eigen is aan buitengewoon onderwijs 
type 6.  
 
Als leerlingen met visueel-meervoudige beperkingen school lopen in het 
buitengewoon onderwijs buiten type 6, dan moeten de scholen, die aan 
zorgverbreding willen doen, ergens terecht kunnen met hun vragen naar 
ondersteuning en advies in verband met het onderwijs en de zorg voor deze 
kinderen.  
 
Deze scholen hebben nood aan advies en begeleiding op vlak van: 
- inhoudelijke kennis en expertise 
- materiële aanpassingen 
- organisatorische aanpassingen 
 
Voor advies en begeleiding is momenteel geen structureel aanbod voorzien. In het 
volgende deel doen we een voorstel. 
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3.  Een doelgroepspecifiek onderwijs- en zorgaanbod voor kinderen en 
jongeren met visuele beperkingen in settings met buitengewoon onderwijs 
buiten type 6 

 
 

3.1. Probleemstelling 
 

We hebben aangevoerd dat heel wat kinderen en jongeren met visueel-
meervoudige beperkingen naar een school voor buitengewoon onderwijs gaan 
buiten de settings met een type 6 onderwijsaanbod. 
Hun aantal schatten we op 400 :dat is het aantal kinderen en jongeren waarvoor – 
al dan niet op initiatief van ouders -  in de voorbije schooljaren informatie en advies 
gevraagd werden vanuit de scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6.  
Hoe kan een gespecialiseerd aanbod van onderwijs en zorg toch in voldoende mate 
gerealiseerd worden voor deze kinderen met visueel-meervoudige beperkingen ? 
 
Als we – om redenen die eerder aangehaald zijn - de oplossing niet zien in de 
oprichting van meer type 6-scholen, hoe kunnen we die oplossing dan wel bieden ? 

 
In het kader van Leerzorg wordt gesteld dat scholen voor buitengewoon onderwijs ( 
nu nog met een bepaalde handicapgebonden erkenning ), die in staat zijn om hun 
expertise te verbreden, ook leerlingen met meervoudige beperkingen kunnen 
opnemen.  
 
De denkcel onderschrijft deze visie, maar met de belangrijke bemerking dat deze 
ontwikkeling van expertise en de effectieve implementatie ervan in de meeste 
scholen voor buitengewoon onderwijs zelfs op langere termijn hoegenaamd niet 
evident is voor deze kleine en weinig gekende maar zeer bijzondere en zeer 
heterogene doelgroep van kinderen en jongeren met visuele beperkingen. Veel 
scholen voor buitengewoon onderwijs zullen over een aantal jaren gezien 
misschien maar enkele leerlingen opnemen met visuele beperkingen. Hoe zou de 
nodige expertise dan verworven, bijgehouden en doorgegeven kunnen worden … 
 
De zorgverbreding, die betrekking heeft op deze doelgroep, vereist een langdurige 
en systematische extra inspanning van alle betrokkenen.  

 
Voor de doelgroepspecifieke settings met type 6 school is hierbij  een belangrijke 
rol weggelegd; de betrokken scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6 
nemen van hun kant een grote verantwoordelijkheid op zich.  
 
De systematische overdracht  van expertise in de vorm van kennis, vaardigheden 
en attitudes moet mogelijk maken dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben: het  
onderwijs en de zorg die het best aangepast zijn aan hun mogelijkheden en hun 
beperkingen. 
Daarnaast dienen ook organisatorische en materiële voorwaarden vervuld te 
zijn. – cf deel 1 van deze tekst 
 
De opdracht van expertise-overdracht is voor de doelgroepspecifieke settings met 
type 6-school niet totaal nieuw. Elders wezen wij er al op dat activiteiten in het 
kader van  ‘outreaching’  in deze settings al langer als een opdracht gezien worden. 
In het volgende punt vermelden we een aantal praktijkervaringen inzake expertise-
verspreiding.  
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3.2.  Bestaande praktijkervaringen inzake expertise-verspreiding 
 

In de voorbije jaren hebben de doelgroepspecifieke settings en hun type 6-scholen 
binnen verschillende kaders al werkvormen ontwikkeld voor expertise-overdracht. 
We kunnen leren uit een analyse van de sterkten en zwaktes van deze 
werkvormen. Hier geven we een overzicht : 
 
▪ In het kader van onderwijs is er de ruime ervaring van GON-begeleiding in de 

context van de gewone school. Deze expertise is in ruime mate inzetbaar in het 
buitengewoon onderwijs. 

 
▪ In het kader van ambulante ondersteuning hebben thuisbegeleidingsdiensten 

altijd een advies- en begeleidingsfunctie opgenomen ten aanzien van onderwijs 
en zorg in diverse voorzieningen en scholen voor buitengewoon onderwijs 
buiten type 6.  

 
▪ O.a. in Ganspoel werd de adviesfunctie tijdelijk opgenomen door een 

adviesteam, naar Nederlands model, en bestaande uit medewerkers van 
residentiële en ambulante diensten 8. Later werd in het kader van 
heroverweging van plaatsen semi-internaat (VAPH) ambulante begeleiding in 
het buitengewoon onderwijs uitgebouwd. 

 
▪ Zowel vanuit GON en thuisbegeleiding als vanuit het residentiële werk werden 

ook vormingen georganiseerd over doelgroepspecifieke thema’s, er werd 
gewerkt met groepscursussen en intervisiegroepen. Dit was mee een aanleiding 
om concrete handleidingen en werkboeken te schrijven.  

 
 

3.3.  Modulering van expertise-overdracht 
 

Vanuit de vermelde concrete ervaringen is het mogelijk om de acties voor 
overdracht van specifieke onderwijs- en zorginhouden en -methodes naar diverse 
voorzieningen en scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6 te formuleren 
in termen van modules – naar analogie met de modules van integrale jeugdhulp.  
 
Modules bestaan uit goed omschreven acties, die op een bepaalde plaats en met 
een bepaalde frequentie, intensiteit en duur aangeboden worden. Modules kunnen 
gecombineerd worden of elkaar in de tijd opvolgen.  
De trefwoorden in deze modules zijn : begeleiding (met inbegrip van 
beeldvorming), advies en vorming.  
Onderliggend is er ook in elke module een opdracht van sensibilisatie voor de 
specifieke noden van kinderen en jongeren met visuele beperkingen. 
 
Zo kunnen we onderscheiden  

 
Module vorming:   
▪ overdracht van informatie in groep met inbegrip van sensibilisering en 

netwerkvorming 

                                                 

8  The outreaching function of a specialised centre for persons with multiple disabilities  
Marlies Raemaekers, the Netherlands. International Council for Education of People with Visual Impairment. Proceedings 
European Conference. Visions and strategies for the new centuryCracow, Poland, 9 -13 July 2000 

 

http://www.icevi-europe.org/cracow2000/proceedings/ps2b.html
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▪ thematisch (niet afgestemd op individuele onderwijs- en zorgvragen),  
▪ theoretische inzichten en achtergrond 
▪ een of meer dagdelen per thema 
▪ aanbodgestuurd of vraaggestuurd 
 
Module advies: 
▪ adviserende contacten met een multidisciplinair team van een voorziening of 

school 
▪ antwoorden op ad hoc vragen in verband met individuele beeldvorming, bij 

handelingsplanning en bij het uitvoeren en evalueren van een individueel 
handelingsplan 

▪ overdracht van meest essentiële elementen uit visie en achtergrond 
▪ sensibilisatie 
▪ 3 à 5 contacten 
▪ actieve betrokkenheid van ouders 

 
Modules begeleiding: 
▪ ambulante begeleiding in de school of voorziening 
▪ vaste of variabele frequentie  
▪ tijdelijke begeleiding of gedurende de volledige schoolloopbaan van een leerling 
▪ individugericht of teamgericht 
▪ handelingsplan voor de leerling of voor het team/de organisatie 
▪ actieve betrokkenheid van ouders 

 
 

Dergelijk project van expertiseoverdracht kan natuurlijk maar slagen als de 
doelgroepspecifieke settings met type 6-school de mogelijkheden krijgen om hun 
expertise systematisch te bundelen en op een efficiënte manier over te dragen.  
Dit betekent het vrijmaken van middelen en inhoudelijke ondersteuning  o.a. voor 
het ontwikkelen van didactische werkvormen en voor interne coördinatie m i v 
evaluatie en bijsturing. 
 
Bij de transfer van knowhow vanuit settings met een specifiek onderwijs- en 
zorgaanbod zien we een evenwaardige inbreng van de setting met buitengewoon 
onderwijs buiten type 6 en van de doelgroepspecifieke setting met type 6 school.  
 
De kansen op succes lijken groter te worden, naarmate er in de scholen met 
buitengewoon onderwijs inspanningen kunnen gedaan worden op verschillende 
niveaus van de organisatie: door individuele medewerkers, teamcoördinatoren en 
leidinggevenden.  

 
 

3.4.   Gewenste organisatorische en materiële ontwikkelingen in de settings met 
buitengewoon onderwijs buiten type 6 

 
Er is speciale aandacht nodig voor organisatorische aspecten,  o.a.  

▪ personeelsinzet  en  
▪ de ontwikkeling van diverse vormen van overleg en communicatie binnen de 

setting.   
Er zal een groot beroep gedaan worden op flexibiliteit en leerbaarheid van 
individuen, teams en het geheel van de organisatie.  
Ten slotte is het nodig om kritisch te kijken naar de infrastructuur van een 
voorziening en om eventuele aanpassingen te realiseren die de opname van 
kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen mee mogelijk kunnen 
maken.  
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Er bestaan checklists 9 die helpen om te oordelen of een bepaalde omgeving 
‘geschikt’ is voor mensen met visuele beperkingen.  

 

 
Samenvattend  
 
In dit  derde deel geven wij een antwoord op de vraag  : hoe kunnen  goed onderwijs en 
goede zorg verzekerd worden voor alle kinderen en jongeren met visuele en 
meervoudige beperkingen, waar die ook wonen en naar school gaan. 
 
Dit antwoord bevat twee elementen : 
 
1) het behoud en het versterken van de verschillende werkvormen die bestaan in 

de doelgroepspecifieke settings met buitengewoon onderwijs type 6.  
Ze moeten hun rol inzake onderwijs en zorg verder in de beste omstandigheden  
kunnen opnemen om ook extra opdrachten inzake expertise-borging en expertise- 
overdracht te kunnen waarmaken 

 
 
2) de ontwikkeling van duurzame vormen van ondersteuning voor settings met 

scholen met buitengewoon onderwijs van andere types, die zich willen open 
stellen voor kinderen met visuele beperkingen en voor een samenwerking met de 
doelgroepspecifieke settings met type 6 onderwijs. In deel 4 wordt dit punt verder 
geconcretiseerd. 

 

 

                                                 
9 An De Greve, Orthopedagoge Centrum Ganspoel (Jan. 2007-Perspectieven) Een toegankelijke omgeving voor leerlingen met 

visuele en visuele meervoudige beperkingen. 
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4.  Besluit en voorstel implementatie en financiering 
 

Er is in Vlaanderen een relatief kleine maar zeer heterogene groep leerlingen met visuele 
of visueel meervoudige beperkingen. Het gaat om zowel blinde en slechtziende 
leerlingen als leerlingen met CVI. We vinden ze in doelgroepspecifieke settings met type 
6 school, in het gewone onderwijs met GON-begeleiding en in alle andere types van het 
buitengewoon onderwijs.  
 
Voor deze laatste groep is een gezamenlijke verwijzing naar een type 6 school niet 
wenselijk, niet haalbaar en niet realistisch. Voor deze leerlingen bestaat echter geen 
structureel ondersteuningsaanbod voor scholen, begeleidingsteams en/of leerkrachten, 
die kinderen met een visueel probleem in hun school opnemen.   
 
Wij zoeken structurele middelen om ambulante ondersteuning in het buitengewoon 
onderwijs (andere types dan type 6)  te realiseren. We kunnen daarvoor gebruik maken 
van de jarenlange ervaring van de doelgroepspecifieke settings op het vlak van onderwijs 
en zorg en op het vlak van ambulante en mobiele ondersteuning. 
 
In vroegere projecten konden scholen, gespecialiseerd in een specifieke problematiek of 
doelgroep een ondersteuningsrol opnemen ten aanzien van andere scholen in één of 
meerdere onderwijsregio’s. Dat was bv zo in het pilootproject autisme (2004 – 2006)  
 
Voor deze opdracht vragen we een forfaitair bedrag en een vaste bijkomende 
omkadering.  
 
Het gaat om niet-leerlinggebonden financiële middelen om ondersteunende 
activiteiten naar andere scholen toe op te nemen, bedoeld om de professionaliteit van 
het schoolteam en de onderwijscapaciteit ten aanzien van leerlingen met visuele 
beperkingen te verhogen.  
 

 
Voorstel 
Resultaatsverbintenis: uitgeschreven en uitgetest structuurversterkend aanbod, in te 
passen in evoluties van ‘leerzorg’. 

 
 

Begroting en Personeelsinzet 
Gezien de specificiteit van de doelgroep, werven we geen onervaren mensen aan maar 
wensen we ervaren en deskundige mensen uit de huidige MPI’s of scholen vrij te stellen.  
 

Concreet:  
1 VTE per provincie, zowel voor Bubao als voor Buso.  
Deze worden als volgt gerecruteerd:  
- 1 VTE vanuit KI Spermalie, voor de Bubao scholen in West- en Oost-Vlaanderen 
- 1 VTE vanuit KI Spermalie voor de Buso scholen in West- en Oost-Vlaanderen 
- 1,5 VTE vanuit Centrum Ganspoel voor de Bubao scholen in Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant.  
- 1,5 VTE vanuit KI Woluwe voor de Buso scholen in Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant 
(Er wordt rekening gehouden met de huidige regioverdeling tussen de scholen.) 
 
Totaal: 5 VTE vrij te stellen. Zij worden netoverschrijdend ingezet, zowel in BuBAO als in 
BUSO en in alle types van het buitengewoon onderwijs buiten type 6. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: overzicht van voorzieningen met type 6-onderwijs in Vlaanderen 
 
Dit zijn de scholen met basisonderwijs en secundair onderwijs. 
 

- De Pottelberg, Kortrijk (BuBaO) 
- Ganspoel, Huldenberg (BuBaO, (semi)-residentiële zorg,  GON, thuisbegeleiding en 

ambulante begeleiding semi-internaat) 
- K. I. Spermalie Brugge (BuBaO & BuSO, (semi)-residentiële zorg, GON en 

thuisbegeleiding) 
- K.I. Woluwe, Brussel (BuSO, semi-residentiële zorg en GON) 
- SIBLO De Leydraad, Antwerpen (BuBaO) 
- Kasterlinden, Sint-Agatha-Berchem (BuBaO & BuSO, (semi)-residentiële zorg en 

GON-begeleiding) 
 
Daarnaast zijn er ook 2 BuSO scholen voor volwassenen : De Markgrave in Antwerpen en 
St. Rafaël in Gent.  
 
 
 

KI Woluwe

ANTWERPENBRUGGE

KORTRIJK
HULDENBERG

SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

SINT-AGATHA-
BERCHEM

SIBLO

KI Spermalie

De Pottelberg

Ganspoel

KI Woluwe

Kasterlinden

Aantal leerlingen

10

Bubao

Buso

Kaart: Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant

Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)

 

SCHOLEN MET TYPE 6 ONDERWIJS

 
 
 

De grootte van het symbool geeft een aanduiding van de grootte van de leerlingengroep per 
school. 
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Bijlage 2:  
spreiding van leerlingen met visueel-meervoudige beperkingen over scholen voor 
buitengewoon onderwijs buiten type 6  
 
De kleur van het symbool geeft een aanduiding van het type van buitengewoon onderwijs. 
De grootte geeft een aanduiding van het aantal kinderen met visuele beperkingen in elke 
school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage  3 

GENT

MOL

DIKSMUIDE

ANTWERPEN
BRUGGE

AALST

LOMMEL

HASSELT

BILZEN

DEINZE

DIEST

MAASEIK

KORTRIJK
SINT-TRUIDEN

BERINGEN

LEUVEN

WUUSTWEZEL

SINT-NIKLAAS

KASTERLEE

STADEN

MIDDELKERKE

ROESELARE

KOKSIJDE

OUDENAARDE

TORHOUT

MAASMECHELEN

WAREGEM

HEIST-OP-DEN-BERG

SCHILDE

DENDERMONDE

TESSENDERLO

ZANDHOVEN

HEUSDEN-ZOLDER

RUMST

MOORSLEDE

KORTESSEM

OUD-TURNHOUT

TREMELO

BUGGENHOUT

ZELZATE

LOVENDEGEM

SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

Saigo
Spermalie

De Berk

De Zonnepoort

De Brug

Sint-Lodewijksinstituut

t Zonneke

Berkenbeek

Klavertje 3
Levensblij

Ter Streppe

VIBSO

Het Laar

MPI H. Hart
De Mozaïek

Ter Engelen

Sterrebos

MPI De Mast

Windekind

MPI Pottelberg

De Parel

Rozemarijn

Heideland

SBSO Zonneweelde

De Brem

Inst. Mevr. Govaerts

Pulderbos

De Torretjes

Ter Sterre

Blijdorp

De Regenboog

De Warandeschool

MPI Rozenkrans

De Waterkant

De Dageraad

MPI Zonnebos

Groenlaar

KIDS Buso
Hasselt

IVO Korenbloem Sint-Gregorius

Sint-Barbara

De Triangel

Damiaanschool

t Krekeltje

De Klimop

SBSO Instituut
Bert Carlier

Matthijs

MPI Zonnebloem

IEPER

Type 1

1

Type 2

3

Type 3

1

Type 4

1

Type 5

1

Type 6

5

Type 8

1

Niet schoolgaand

2

Kaart: Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant

Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)

 

LEERLINGEN MET VISUELE HANDICAP

Aantal leerlingen
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Competenties van gespecialiseerde leerkrachten in het onderwijs voor kinderen met 
visuele beperkingen. 

Training outcomes and Quality Assurance 

Teachers who receive specialist training in the field of visual impairment require competence 
in both the generic areas in special educational needs and the specialist area of visual 
impairment. The generic component will relate directly to that of visual impairment and 
provide a broad context in which it can be studied. 

This document deals solely with the competencies needed in visual impairment. It should be 
noted that courses will take account of the fact that teachers of visually impaired children and 
young people will work across the whole age range from pre-school to adult life in a variety of 
educational institutions, i.e. special schools/classes, units in mainstream schools or colleges, 
resource centres in mainstream schools or colleges. They may also work as part of a 
peripatetic service and visit children in their homes. 

In carrying out their roles, they will be called upon to meet the needs of those for whom the 
effect of their visual impairment ranges from total blindness to limited but useful vision. 

These teachers will be: 

 working directly with individuals and groups;  

 supporting teachers and institutions in assessment, curriculum planning, preparation 
of materials and the planning of a learning environment;  

 working alongside parents and professionals from other disciplines, such as doctors 
and social workers;  

 providing professional support and advice to learners, parents and teachers.  

Competencies required by a teacher of the visually impaired: 

The teacher should be able to demonstrate a knowledge and understanding of: 

1) current national developments in curriculum and assessment and their implications 
for learners with a visual impairment. 

2) the anatomy and physiology of visual functions in normal development. 
3) the implications of visual impairment on physical, cognitive, emotional, social and 

language development. 
4) the educational implications of the pathology and treatment of eye diseases and 

conditions. 
5) the significance of visual impairment for those with severe learning difficulties of 

multiple impairments. 
6) the principles of assessment of functional vision. 
7) an awareness of the importance of mobility training. 
8) appropriate strategies to enhance functional vision. 
9) appropriate equipment and techniques in the area of communication technology for 

those with a visual impairment.  
10) the different roles of a teacher in a special school, a peripatetic teacher or a resource 

teacher in a mainstream school or college. 
11) the range and functions of support services available to those with a visual 

impairment. 
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The teacher should be able to demonstrate an ability to: 

1) carry out an appropriate assessment of the needs of pupils with a visual impairment 
and to present a report of that assessment, taking note of any potential audience 
(such an assessment should include the use of developmental scales and/or 
orientation and mobility checklists). 

2) evaluate competing demands in the planning of the curriculum for a visually impaired 
student e.g. the implications of including time for mobility training upon other areas of 
the curriculum. 

3) design and implement appropriate curricula, taking into account the individual 
learner's needs, age, culture and stage in education. 

4) design, produce, present and evaluate material in the appropriate medium, e.g. tactile 
diagrams, Braille, size, and environmental conditions for students, using both 
traditional methods and new technology. 

5) choose and employ appropriate methods of teaching and appropriate methods of 
communication for each student with a visual impairment, including those with 
multiple or dual sensory impairment. 

6) monitor and evaluate the implementation of individual student programmes. 
7) use materials designed to evaluate and train residual vision. 
8) co-operate with a qualified mobility specialist in the design and delivery of mobility 

programmes. 
9) employ appropriate strategies for teaching literacy and numeracy to the young Braille 

print user and the young Braille user. 
10) use techniques for teaching Braille to all students who need it. 
11) read and write Braille to acceptable standards. 
12) assess and plan for the application of micro technology in meeting the needs of 

students with a visual impairment. 
13) use a range of hardware and software and employ criteria for evaluating usefulness 

and appropriateness. 
14) establish and use network resources, both learning material in schools and other 

centres. 
15) advise and help colleagues on the choice and implementation of appropriate curricula 

(this should include the use of appropriate technology to promote communication, the 
production of materials in a range of media, concept learning and access to 
information). 

16) lead training sessions for teachers, non-teaching assistants, parents and relevant 
others in the field of visual impairment. 

17) assist parents and learners (where appropriate) to participate in the decision making 
process. 

18) support the integration of a visually impaired student into the community. 
19) demonstrate the above competencies in relation to special and mainstream schools 

and in a peripatetic advisory role. 

  

Uit :  

ICEVI Workshop on Training of Teachers of the Visually Impaired in Europe. Theme : 
Desired competencies of teachers of the visually impaired. Bratislava 1999. 
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Bijlage  3: 
 
Kinderen en jongeren met een zintuiglijk meervoudige beperking met extreem 
intensieve ondersteuningsbehoefte:   Sensorisch-i  
 
Reeds sedert vele jaren verblijven in voorzieningen voor kinderen en jongeren met een 
zintuiglijke handicap kinderen voor wie buitengewoon intense ondersteuningprogramma’s 
nodig zijn.  We denken aan doofblinde kinderen en jongeren, blind en psychotisch 
functionerende kinderen, doof of blind en autistisch functionerende kinderen en jongeren, …. 
Het zijn kinderen en jongeren die niet leren of ontwikkelen in groepssituaties.  Ze zijn t.g.v. 
hun complexe problematiek en een belangrijke zintuiglijke beperking aangewezen op 
individuele interactie en communicatie.  Een ontwikkelingsstimulerend aanbod slaat slechts 
aan indien men perfect aansluit bij wat reeds bereikt is, en indien men rekening houdt met tal 
van individuele bijzonderheden. 
We gebruiken de benaming sensorisch-i verwijzend naar de extreem intensieve 
ondersteuningsnood.  We spreken van sensorisch intensief.  In eerder documenten is ook de 
term sensorisch + gebruikt, maar dit blijkt voor verwarring te zorgen met de groep GES+;  
Daarom spreken we van sensorisch-intensief 
 
(nota  van het Comité Voorzieningen Sensorische Handicap Vlaams Welzijnsverbond, 2009) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


