Samenwerking SWV PO De Meierij en Koninklijke Visio (Cluster 1)
2016
Inleiding
Het SWV PO de Meierij biedt passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio. We
werken samen met Vivis Onderwijs (Bartiméus & Koninklijke Visio). Deze koepelorganisatie
verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in
Nederland. Een kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een
specifieke onderwijssetting van Bartiméus of Koninklijke Visio. De overige 75% van deze
kinderen volgt thuisnabij onderwijs op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante
ondersteuning vanuit Vivis Onderwijs.
Aanmelding en toelating
Wanneer ouders, consultatiebureau, (oog)arts of school vermoeden dat er bij een kind
sprake zou kunnen zijn van een ernstige visuele beperking, kunnen ouders hun kind bij
Koninklijke Visio aanmelden.
1. Start onderzoek naar de visuele beperking en onderwijsbehoefte van een kind.
2. Commissie van Onderzoek (C.V.O.) beslist over medische indicatie en toelaatbaarheid op
basis van landelijke criteria (gezichtsscherpte tot 0,3)
3. Bepaling passend arrangement:
a. Speciale onderwijssetting Visio.
b. Regulier (speciaal) onderwijs met Ambulante Onderwijskundige Begeleiding.
Lichte, Standaard, Intensieve en zeer intensieve ondersteuning.
De meeste kinderen met een ernstige visuele beperking worden in hun eerste levensjaren
gesignaleerd en gediagnosticeerd. Kind en ouders krijgen direct vanaf de diagnose
ontwikkelingsbegeleiding. Dit loopt door tot en met groep 2 van de school. Deze kinderen
starten dus al met indicatie en behandelplan in de (reguliere) groepen 1-2. Aan het einde
van groep 2 neemt een ambulant onderwijskundig begeleider het over.
Er is maar een zeer beperkt aantal kinderen dat op latere leeftijd een visuele beperking krijgt
of waarvan de ogen dusdanig achteruitgaan dat (hernieuwde) aanmelding alsnog aan de
orde is. Indien nodig wordt voorzien in een tijdelijke toelating, waarbij advies, consultatie en
hulp direct beschikbaar komt. Voorts loopt het indicatietraject als gebruikelijk.
A : Speciale setting op Visio scholen in Grave, Breda en Rotterdam
Hier worden kinderen geplaatst met specifieke ondersteuningsvragen of meervoudige
problematiek. Deze settings bieden deze kinderen speciale methodieken, training en
(leer)middelen voor kinderen met een visuele beperking. Leerlingen gaan om met andere
slechtziende of blinde kinderen, merken dat ze niet de enige met een ongemak zijn en leren
veel van elkaar. Tevens wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal emotionele
ontwikkeling, communicatie en zelfstandige mobiliteit.
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B : Regulier onderwijs (licht, standaard, intensief en zeer intensief arrangement)
Kinderen met een visuele beperking groeien op tussen ziende leeftijdsgenootjes in de eigen
buurt. Deze kinderen hebben in de reguliere setting extra aandacht en hulpmiddelen nodig.
Dat wordt gerealiseerd door Ambulante Onderwijskundige Begeleider (AOB-er) van Visio.
Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind (beschreven in een OPP) en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt door de AOB-er jaarlijks een
begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan scholen en leerlingen kan bestaan uit:
ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie
en cursussen. Ondersteuning, ambulante begeleiding en cursussen worden door Visio
bekostigd. Ook kunnen bij Visio bepaalde materialen zoals schrijfschriften en atlassen
kosteloos worden aangevraagd. Voor elk nieuw geïndiceerd kind of nieuwe schoolsituatie is
(eenmalig) een bedrag van € 750 (licht arrangement) beschikbaar om hulpmiddelen (zoals
een tablet) aan te schaffen of aanpassingen (tafel/stoel) te doen.
Indien de Commissie van Onderzoek besluit dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling
een standaard, intensief of zeer intensief arrangement vereist, wordt aanvullende
bekostiging aan de uitvoerende scholen beschikbaar gesteld. Deze bekostiging bedraagt in
het schooljaar 2015-2016, per leerling de in de tabel opgenomen bedragen. Deze worden
gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de bekostiging
wordt toegekend. De eenmalige uitkering voor nieuw geïndiceerde kinderen of
schoolsituaties bedragen bij deze arrangementen € 1500.
Arrangement
Licht

Standaard

Intensief

Groep
Groep 1 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 750

Groep 1 t/m 2 en 4 t/m 8

€ 5.000

Groep 3

€ 6.500

Groep 4 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 1.500

Groep 1 t/m 2 en 4 t/m 8

€ 7.500

Groep 3

€ 9.000

Groep 4 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB
Zeer intensief

Jaarbedrag

Groep 1 t/m 8
Groep 3 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 1.500
€ 14.500
€ 1.500

Om met ingang van 1e van de maand voor aanvullende bekostiging in aanmerking te komen,
dient het bevoegd gezag waar de leerling staat ingeschreven, vóór de 20 ste van die maand
het contract ingevuld en getekend op te hebben gestuurd naar Visio en daarvan een
ontvangstbevestiging te hebben gekregen.
De genoemde bedragen gelden voor schooljaar 2015-2016. Jaarlijks wordt vóór 1 mei de
regeling voor aanvullende bekostiging, inclusief de bedragen, voor het daarop volgende
schooljaar opgesteld en bekend gemaakt.
Het is niet mogelijk om overige onkosten te declareren bij Visio.
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Passende samenwerking
In het samenwerkingsverband PO de Meierij spelen scholen en ondersteuningseenheden
een rol bij signaleren, aanmelden en realiseren van ondersteuning. Aanspreekpunt zijn de
ondersteuningsmanagers. Vanuit Visio Onderwijs is er een contactpersoon verbonden aan
het samenwerkingsverband die benaderd kan worden voor alle (aan)vragen rondom
onderwijs aan visueel beperkte leerlingen.
Remko van Brussel
Ambulant onderwijskundig begeleider
Regio's: Den Bosch, Eindhoven & Nijmegen
T 06-52353744
E remkovanbrussel@visio.org

Aanmelden via CSB Koninklijke Visio
T 088 – 5858585 (Cliëntservicebureau).
www.visio.org

Achtergrond informatie
www.eduvip.nl
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