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Voorwoord van ouders

Met een handicap valt te leven.’ Dat zullen veel ouders kunnen bevestigen. ‘Je
zult wel moeten’ is een andere denkbare reactie. Sommigen gaan hun leven lang
gebukt onder een lichamelijke handicap. De ernst van de belemmering speelt
daarin natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook een lichte visuele handicap kan van
grote invloed zijn op het opgroeiende kind, dat door de ouders veelal met extra
zorg wordt omringd.
Slechtziende en blinde kinderen hebben met hun mogelijkheden en onmogelijkheden recht op een volwaardig leven. Daarvan zijn de ouders vaak het meest doordrongen. Zij hebben het meeste inzicht in de mogelijkheden van hun kind, die
natuurlijk niet onbegrensd, maar meestal, zoals voor de meeste kinderen, verrassend veelzijdig blijken te zijn.
De basis van dit boek wordt gevormd door de brede ervaring van uiteenlopende
deskundigen. Wij hebben over de schouders van de auteurs meegelezen en
steeds de vraag proberen te beantwoorden wat van belang zou kunnen zijn voor
ouders. De deskundigen hebben in sommige hoofdstukken een deelgebied extra
uitgediept. De ouders zullen afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van hun
kind en de aard van de visuele handicap wisselende belangstelling hebben voor
de verschillende thema’s. Deze veelzijdigheid kenmerkt dit boek. Op verschillende
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momenten en in verschillende levensfasen van het kind kan daarvan gebruik worden gemaakt.
Enerzijds wordt voor oogarts, neuroloog, psycholoog of welke specialist of hulpverlener dan ook zichtbaar dat het kind meer is dan zijn handicap, hoe dominerend de belemmering ook kan zijn. Anderzijds maakt dit boek duidelijk welke
bijdrage elke specialist of begeleider kan leveren aan de moeilijke taak, waarvoor
ouders zich gesteld zien: opvoeden tot zelfstandigheid en het aanleren van de
juiste mate van afhankelijkheid.
De beste specialisten stellen zich op als begeleider en adviseur, zijn bereid tot
samenwerking en weten zich afhankelijk van de ervaringen van ouders. De deskundigen die in dit boek aan het woord komen, geven er blijk van daar oog voor
te hebben. Kennis van de achtergrond, de oorzaken en de gevolgen van de visuele handicap dragen in belangrijke mate bij aan de aanvaarding daarvan door
de ouders. Inzicht in de manier om met de uiteenlopende gevolgen rekening te
houden vermindert het gevoel van machteloosheid. Dat is de verdienste van dit
boek.
Hoe groot de onzekerheden voor de toekomst ook mogen zijn, nadat medisch
gesproken is gedaan wat mogelijk is, ontstaat ruimte om aan al die andere aspecten die samenhangen met spelen en leren – en die voor het opgroeiende kind
van zoveel belang zijn – de aandacht te geven die deze aspecten verdienen.
Daarbij vormt dit boek ook voor ouders een belangrijk naslagwerk en hulpmiddel.
Overigens is de waarschuwing op zijn plaats – en dat is de ervaring van vele ouders – dat hun kind de handicap op geheel eigen wijze beleeft en daarmee omgaat.
Voorburg, 1996

Jan en Marijke Nienhuis-Renger

Woord vooraf

Opvoeding, begeleiding van en onderwijs aan slechtziende kinderen is een vak
apart. In Nederland werd dit eind jaren vijftig erkend door de oprichting van speciale scholen voor slechtziende kinderen. In die jaren groeide tevens het besef
dat professionele begeleiding van slechtziende kinderen al zo vroeg mogelijk in
de ontwikkeling gegeven zou moeten worden. Anders dan blinde kinderen hebben slechtziende kinderen nog de beschikking over visuele mogelijkheden. Door
de vele vormen van slechtziendheid heeft deze beperking voor ieder kind en
diens omgeving weer andere gevolgen. In de loop der jaren is door opvoeders
en leerkrachten veel kennis en ervaring opgebouwd. Zo werd men zich bewust
van het feit dat ieder slechtziend kind een geheel eigen benadering behoeft en
ook dat slechtziendheid in sociaal opzicht geheel andere gevolgen heeft dan
blindheid. Vanaf de jaren zeventig namen de mogelijkheden voor geïntegreerd
onderwijs van slechtziende kinderen sterk toe. De speciale scholen en centra
voor visueel gehandicapte kinderen ontwikkelden begeleidingsdiensten, die er
op zijn gericht het slechtziende kind zo goed mogelijk in staat te stellen in de
eigen omgeving te blijven. Door deze ontwikkelingen verminderde het aantal
kinderen dat was aangewezen op speciaal onderwijs en intramurale zorg, sterk.
Uiteindelijk kwam in 1995 het moment dat de aparte scholen voor blinde, slechtziende en meervoudig gehandicapte kinderen besloten het onderwijs voortaan
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onder te brengen in één schoolorganisatie, van waaruit in samenwerking met de
regionale instellingen voor visueel gehandicapten, de begeleiding van alle kinderen met een visuele beperking kan worden uitgevoerd.
De schrijvers van het boek hebben dit moment aangegrepen om de in jaren
opgebouwde ervaring en deskundigheid in de specifieke pedagogiek van het
slechtziende kind op papier vast te leggen. Voor dit initiatief bestaat bij ons veel
waardering. Nooit eerder werd in Nederland vanuit een pedagogisch perspectief
(zo exclusief) geschreven over de specifieke vragen en problemen, waar het
slechtziende kind en diens opvoeders mee worden geconfronteerd in een maatschappij die zo nadrukkelijk op zien is ingesteld. Het is dan ook met grote erkentelijkheid dat wij de redactie en alle anderen, die een bijdrage leverden aan
de totstandkoming van dit boek, hiervoor willen bedanken. Zij zijn er ons inziens
uitstekend in geslaagd een bijzonder gecompliceerd onderwerp op een inzichtelijke manier uiteen te zetten. In dit boek wordt duidelijk gemaakt hoe slechtziendheid van invloed kan zijn op de ontwikkeling van het kind. Naarmate
opvoeders en begeleiders hierin meer inzicht hebben, komt dit het slechtziende
kind ten goede.
Daarom zijn wij er van overtuigd dat ouders, leerkrachten, beroepsopvoeders,
studenten en andere geïnteresseerden met veel belangstelling kennis zullen
nemen van de inhoud van dit boek.
P. van Eijsden
directeur Onderwijsinstelling Bartiméus
sector Ambulante begeleiding
Drs. J. Gerestein
directeur Bartiméus

Van de redactie

In opvoeding van en onderwijs aan slechtziende kinderen en jongeren in Nederland is integratie een belangrijke doelstelling.
De laatste jaren zien we een sterke toename van het aantal slechtziende kinderen
dat in de eigen omgeving opgroeit en daar begeleiding ontvangt. In deze situatie
krijgen kind en gezin te maken met vele mensen die niet of nauwelijks bekend
zijn met de consequenties van slecht zien: slechtziendheid komt immers niet zó
vaak voor.
Naast de ouders kunnen familie, vrienden, artsen, leerkrachten en andere betrokkenen hun bijdrage leveren aan een optimale ontplooiing en integratie van het
slechtziende kind . . . mits zij enig inzicht hebben in de betekenis van deze handicap.
Inmiddels is het besef dat slecht zien een specifieke problematiek is die een geheel
eigen benadering vraagt, sterk gegroeid en neemt de kennis hierover toe. Toch is
zeker over de ‘minder medische’ aspecten als ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van slechtziende kinderen nog weinig informatie en literatuur te vinden.
Een mogelijke verklaring hiervoor werd regelmatig verwoord in de periode waarin
we onze plannen voor het schrijven van dit boek voorzichtig naar voren brachten:
hoe moet je nu over ‘het slechtziende kind’ schrijven – iedere vorm van slecht-
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ziendheid is zo anders en heeft heel andere gevolgen. De diversiteit van de groep
heeft blijkbaar velen weerhouden. Ook resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek leveren – vermoedelijk om dezelfde reden – maar beperkt informatie op:
het betreft meestal studies over blinde kinderen of een niet nader gedefinieerde
groep ‘visueel gehandicapten’.
Ondanks het probleem van de heterogeniteit en ondanks de beperkt aanwezige
literatuur, vormde juist de gedachte dat betrokkenen in de eigen omgeving van
het kind zo’n essentiële rol spelen in ontwikkeling en integratie, een belangrijke
aanleiding tot het schrijven van dit boek. Daarbij hebben we vanaf het allereerste
begin de volledige steun en medewerking gekregen van de directies van het Centrum Bartiméus en de Onderwijsinstelling Bartiméus, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.
Nog te vaak ontmoet de slechtziende onbegrip ten gevolge van onwetendheid
en onbekendheid met de handicap. Nog te vaak is er sprake van verkeerde
beeldvorming – als zouden vooral onhandigheid, onzekerheid en afhankelijkheid
de visueel gehandicapte kenmerken. In dit boek komt een ander beeld van het
slechtziende kind naar voren. Uiteraard is dat een algemeen beeld; we zijn op
zoek gegaan naar de overeenkomsten, naar de grootste gemene deler – ons zeer
bewust van de grote individuele verschillen tussen kinderen.
Het boek beoogt voor allen die op enigerlei wijze te maken krijgen met slechtziende kinderen en jongeren, een kennismaking te zijn met een voor hen vaak
moeilijk te begrijpen handicap.
In de begeleiding van gezinnen met een slechtziend kind kan het boek een goede
ondersteuning vormen en kan de meer algemene informatie door ouders en hulpverleners worden toegespitst op de situatie van het individuele kind. De informatie in het boek kan ouders tevens ondersteuning bieden in hun contacten met
‘professionals’.
Het boek bestrijkt de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid en volgt
als het ware de levenslijn van geboorte naar maatschappelijke positionering van
de slechtziende. Het boek behandelt de verschillende fasen van ontwikkeling.
Ouders van jonge kinderen biedt het daarmee ook de mogelijkheid ‘een beetje
in de toekomst te kijken’: wat staat ons kind en ons te wachten? Het geeft perspectief – voorwaarde voor opvoeding en opvoedings-optimisme.
Het boek gaat over kinderen die naast de visuele beperking geen andere ernstige
handicaps hebben. Het gaat dus niet over meervoudig (visueel en verstandelijk)
gehandicapten: hun specifieke problematiek verdient een eigen boek. Met betrekking tot kinderen met bijkomende problemen op het gebied van leren (moeilijk
lerende kinderen), motoriek en dergelijke biedt dit boek wel bruikbare informatie.
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Slechtziendheid is een heel lastige en onduidelijke handicap die onzekerheid oproept: bij de slechtziende zelf maar ook bij diens omgeving. Toch mag de lezer
van dit boek een zeker optimisme verwachten. Als kader is aansluiting gezocht
bij de ‘coping-theorie’, die er van uitgaat dat mensen die geconfronteerd worden
met een stressvolle situatie van nature geneigd zijn te streven naar een nieuw
evenwicht, een nieuwe balans van waaruit verdere ontwikkeling mogelijk is. En
de meeste slechtzienden slagen daar – al of niet met deskundige begeleiding –
ook goed in: met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te
staan. Maar het vraagt van de slechtziende zelf en diens omgeving wel extra inspanning.
De paradox van dit boek is misschien wel gelegen in het feit dat het enerzijds
nadrukkelijk aandacht vraagt voor het speciale in de ontwikkeling en opvoeding
van een slechtziend kind: de slechtziendheid wordt als het ware onder een vergrootglas gelegd. Anderzijds past juist relativering en beoogt het boek ook betrokkenen te laten zien dat het slechtziende kind in de eerste plaats kind is, kind
met vele eigenschappen, waarvan slecht zien er één is.
Het boek is een bundeling geworden van kennis en ervaring van auteurs die vrijwel allemaal werkzaam zijn in hulpverlening of onderwijs aan visueel gehandicapten. We hebben veel respect voor het feit dat zij het aangedurfd hebben hun
kennis aan het papier toe te vertrouwen, terwijl er vaak maar in geringe mate
houvast of toetsing mogelijk was aan onderzoeksresultaten, bevindingen en
visies van anderen. De mogelijkheid voor reflectie en toetsing werd wel geboden
door de lees- en begeleidingscommissie, bestaande uit prof. dr. J.W. Delleman,
oogarts-geneticus en tot voor kort verbonden aan Bartiméus, P. van Eijsden, sector-directeur AOB Onderwijsinstelling Bartiméus, drs. J. Gerestein, directeur
Bartiméus, drs. H.M.J.A. Gerritzen, kinderpsychiater en als consulent werkzaam
bij Bartiméus, mevrouw drs. S.A. Hoekstra-Vrolijk, klinisch pedagoog en één van
de initiatiefneemsters tot het schrijven van dit boek, mevrouw J. Kooi, ambulant
onderwijskundig begeleider bij Bartiméus en de heer en mevrouw NienhuisRenger, ervaringsdeskundigen. Ook dr. M.P.J. Vervloed, orthopedagoog bij
Bartiméus, becommentarieerde de laatste concepttekst vanuit zijn ervaring met
zeer jonge visueel gehandicapte kinderen.
Zij allen hebben vanuit hun specifieke deskundigheid een belangrijke bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van dit boek. De wijze waarop de commissie in
de diverse fasen van het proces de teksten van commentaar voorzag, was voor
ons als redactie een bevestiging van het feit dat deskundige en kritische begeleiding op een positieve en respectvolle manier vormgegeven, de beste motor
voor ontwikkeling is.
Op deze plaats willen we ook de kinderen bedanken die een tekening maakten
voor het boek.
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Het schrijven van dit boek heeft ons eens te meer duidelijk gemaakt dat er met
betrekking tot opvoeding en onderwijs van slechtziende kinderen en jongeren
nog veel te doen is: voor de slechtziende zelf (individueel en als groep), de maatschappij, de hulpverleningscentra, onderzoekers, opvoeders, de media en vele
anderen. We hopen dat dit boek een aanzet zal geven tot nadere explicitering
van aanwezige kennis en ervaring en tot verdere kennis- en visie-ontwikkeling.
In die zin vormt het boek eerder een begin dan een afronding.
Zeist, januari 1996
Diety Gringhuis
Jo Moonen
Paula van Woudenberg

