
Onderwijs, zorg en dienstverlening 
voor mensen met een visuele  
en andere beperking
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Gewoon als het kan, bijzonder  
waar nodig

Onze dochter heeft een verstandelijke beperking.  
Wij denken dat zij ook slecht ziet. Hoe kunnen we dat  
laten onderzoeken? Waar kan mijn zoontje veilig een 
weekendje logeren? In mijn klas op een tyltylschool heb 
ik kinderen die slecht zien. Zijn er speciale methoden  
om deze leerlingen te leren lezen? Wij willen bij de  
verbouwing van onze instelling rekening houden met 
bewoners die slechtziend of blind zijn. Hoe doen we dat? 

Deze vragen kunnen u als ouder, verzorger of begeleider 
van iemand met een visuele en een zintuiglijke,  
lichamelijke en/of verstandelijke beperking bezighouden. 
Koninklijke Visio helpt u bij het vinden van antwoorden 
op het gebied van opvoeden, wonen, school, activiteiten 
of hulpmiddelen. U begeleidt uw kind of cliënt naar een 
zo zelf standig mogelijk leven en de deskundigen van 
Visio bieden u hier passende ondersteuning bij. Gewoon 
als het kan, bijzonder waar nodig. Hoe dat gebeurt, leest 
u in deze brochure.

“ Slechtziendheid komt bij mensen met een  
verstandelijke beperking vaak voor. Helaas worden 
de signalen van een visuele beperking niet altijd 
opgemerkt, omdat ze toegeschreven worden aan 
de verstandelijke beperking. Juist de combinatie 
van beperkingen vraagt echter om specialistische 
expertise zoals die van Visio.”

 Kees Pieters, orthopedagoog
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De wereld gaan verkennen

De eerste levensjaren
Ieder kind heeft talenten en vaardigheden. Als een kind 
een visuele en andere beperking heeft, lijkt het soms of 
er weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn. De wereld 
verkennen, spelen, ontdekken, leren en contact maken 
gaat immers gemakkelijker zonder beperkingen. Toch zijn 
er altijd kansen op ontplooiing. In de eerste levensjaren 
hebben ouders daarover veel vragen. Wat is er precies 
aan de hand? Wat kan mijn kind wel en niet? Wat kan ik 
verwachten? Hoe ga ik ermee om? Visio biedt u en uw 
kind de best passende ondersteuning.

Daarbij houden wij rekening met uw persoonlijke situatie. 
We kijken naar de mogelijkheden die uw kind heeft en 
proberen die te benutten en te stimuleren. We beginnen 
met onderzoeken door verschillende deskundigen. Op 
basis daarvan maken we samen met u een handelings
plan. 

U krijgt van ons adviezen over de dagelijkse opvoeding, 
hulpmiddelen en over mogelijke aanpassingen aan de 
leefomgeving. Ook geven we tips hoe u de ontwikkeling 
van uw kind kunt stimuleren. Bijvoorbeeld met een  
veilige speelomgeving, gerichte communicatie technieken 
en geschikt spelmateriaal. Felgekleurd speelgoed dat 
geluid maakt of lekker aanvoelt, kan uw kind bijvoor
beeld uitdagen de wereld om hem heen te ontdekken. 
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“ Eerst hadden we vooral neutrale tinten, zoals  
bij een babykamer: gezellig en geborgen. Dat  
prikkelde de kinderen niet om rond te kijken. Op 
advies van Visio heeft het verschoningskussen nu 
een helblauwe hoes en ligt er een limoengroene 
handdoek op. Op de tegels erachter hebben we 
zwart-wit patronen geplakt en er hangt een  
glimmend plastic kraakzakje.”

  Groepsleidster Evelien van den Berg van Kinderdag
centrum Dolfijn in Velp 
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Leren in je eigen tempo

De schooljaren 
Op school kun je meer leren dan alleen rekenen, 
aardrijks  kunde of lezen. Zelfredzaamheid, bijvoorbeeld. 
Vakken als zelfstandig leren spelen, eten, drinken en 
aankleden zijn bij Visio Onderwijs net zo gewoon als 
gymnastiek en taal. En natuurlijk organiseren we – zoals 
iedere andere basisschool – speciale evenementen  
zoals een schoolkamp of muziekfestival. Visio Onderwijs  
gaat er vanuit dat elk kind uniek is en zich in zijn eigen  
tempo ontwikkelt. We stemmen de lessen daarom  
zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van ieder kind  
en houden de groepen klein. 

Elke groep heeft ongeveer zeven kinderen, een groeps
leerkracht en een klassen assistent. Daarnaast hebben 
we vakleerkrachten en therapeuten. Vanaf vier jaar kan 
uw kind bij ons naar school. De schoolgebouwen zijn  
zo ingericht dat de kinderen er veilig en zo zelfstandig 
mogelijk hun weg kunnen vinden. Ook met een rolstoel. 
Alle medewerkers van onze scholen zijn opgeleid om 
onderwijs te geven aan leerlingen met een visuele en  
een andere beperking.
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“ Philip heeft een meervoudige beperking en gaat  
sinds drie jaar naar school bij Visio in Breda. Hij 
heeft hier een ongelooflijke ontwikkeling door-
gemaakt. Op alle fronten wordt hij geprikkeld: 
motorisch, cognitief, enzovoorts. De benadering  
op school stimuleert mij en mijn man om Philip  
ook thuis meer uit te dagen. Op school trekken  
ze niet zijn jas aan als hij naar buiten gaat, maar 
zeggen ze ‘ga je jas maar pakken’ en dan schuifelt 
hij er naar toe. Dat is de instelling van: geef de 
leerlingen uitdaging. Philip vaart er wel bij en  
op school vindt hij het héérlijk. Er staat een  
professioneel team mensen om Philip heen,  
die ons helpen het beste uit Philip te halen.”

 Annina, moeder van Philip (6)
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Veilig en zo zelfstandig  
mogelijk leven

Het huis uit, of niet?
Veel kinderen en volwassenen met een visuele en  
andere beperking blijven thuis wonen. Anderen wonen  
in een instelling voor mensen met een (verstandelijke) 
beper king of in een reguliere woonsituatie. Ook over de 
woonsituatie kunt u als ouder, verzorger of begeleider 
veel vragen hebben. Hiermee kunt u terecht bij één van 
de vestigingen van Visio. Van daaruit bieden wij onder
steuning en begeleiding thuis of bij de instelling. Visio 
doet ook onderzoek bij bewoners van instellingen of 
bezoekers van dagcentra. Daarmee kunnen we onzeker
heid over het gezichtsvermogen van mensen met een 
verstandelijke of andere beperking wegnemen. 

Ook geven we advies en voorlichting aan medewerkers 
van instellingen. Bijvoorbeeld over de gevolgen van een 
visuele beperking op het dagelijks functioneren, over 
begeleiding en behandeling van deze doelgroep of over 
aanpassing van de woon en activiteitenomgeving.
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“ We dachten vaak dat Koos ergens geen zin in had, 
maar het bleek dat hij gewoon te weinig zag. Nu 
krijgt hij aangepaste werktaken, zoals grotere 
kralen sorteren. Hij heeft een antislipmat op zijn 
bureau, zodat alles goed blijft liggen. Ook zijn 
werkverlichting is op advies van Visio aangepast. 
Toen we eenmaal wisten waar het probleem lag, 
waren we blij dat we wat konden doen voor Koos.”

  Groepsleidster Marjolein Arnold van Autidagcentrum  
’t Palet in Roosendaal 
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Wonen en dagbesteding
Bij Visio kunnen mensen met een visuele en andere 
beperking op verschillende locaties wonen, logeren en 
werken. Veilig, vertrouwd, aangepast en toch zo gewoon 
mogelijk. De woongroepen hebben een huiskamer met 
meubels in contrasterende kleuren, zodat slechtziende 
bewoners ze goed kunnen zien. De terreinen van de 
woon en dagvoorzieningen zijn zo ingericht dat  
bewoners er zo zelfstandig mogelijk hun weg kunnen  
vinden. Er wonen mensen van alle leeftijden met zijn  
vieren of zessen in woongroepen. Ze volgen een alle
daags ritme van opstaan, eten, vrijtijdsbesteding,  
school of werk.

Voor iedere cliënt werken we volgens een handelings
plan. Dat maken we samen met de ouders of begeleider 
en – wanneer mogelijk – met de bewoner zelf. We gaan 
daarbij altijd uit van iemands mogelijkheden. 

Visio biedt cliënten ook dagbesteding. Sommige  
activiteitengroepen zijn gericht op ‘werken’, andere  
zijn bezig met spel en beleving. De woon en dag voor
zieningen van Visio bieden naast gelegenheid om te 
wonen en te werken ook logeer mogelijkheden, weekend
opvang, vakantieopvang en naschoolse opvang.



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, dan kunt u als 
ouder, verzorger of begeleider van iemand met een  
visuele en andere beperking contact opnemen met  
onze Cliëntservicelijn 088 585 85 85. 

Ook als professional die werkt in een instelling voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking, kunt u  
cliënten aanmelden. Wij brengen dan samen met u de 
situatie van uw cliënt zorgvuldig in kaart, zodat we u  
zo goed mogelijk kunnen helpen of doorverwijzen.

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet  
langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het 
aanvragen van de benodigde Wlztoelating bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt ook bij Visio terecht 
als u al ergens anders wordt behandeld. Wij streven naar 
een optimale samenwerking met andere hulpverleners.

De WMO/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een 
beroep doet op dagbesteding en/of kortdurend verblijf 
(logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen  
van deze zorg bij uw gemeente.

Koninklijke Visio 
expertisecentrum voor  
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:
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http://www.visio.org/nl-nl/home
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