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1.

Inleiding:

Op weg naar …. is een handleiding voor leerkrachten en AOB’ers van Bartiméus
Onderwijs ter ondersteuning van de oriëntatie en mobiliteit vaardigheden van
leerlingen met een visuele beperking. Het boekje sluit aan bij de categorale cursus
O&M voor onderwijs (voorheen de niveau B cursus). Het blijft noodzakelijk deze,
verplichte, cursus te doen.
Alhoewel de inhoud is geschreven vanuit de kennis van school en bedoeld voor
medewerkers van school is het ook goed toepasbaar voor op de woongroepen of in
de thuissituatie. Het is geen complete handleiding voor de training van mensen met
een visuele beperking .
Het boekje is geschreven door Marten van Doorn, ruim 40 jaar oriëntatie en mobiliteit
specialist binnen Bartiméus onderwijs en uitgegeven (in privé beheer) bij zijn
pensionering in mei 2019.
Mijn visie op O&M is dat ik denk vanuit het begrip oriëntatie en niet vanuit
de mobiliteit. Vooral bij kinderen en jongeren is dat belangrijk. Wanneer je
de oriëntatie verbetert is er een grotere kans op succes dan wanneer je de
mobiliteit verbetert.

Niet voor niets gaat de helft van dit boekje over oriëntatie en navigatie. Dat is de
basis van O&M training.
Wanneer het ergens in de oriëntatie en mobiliteit van een visueel beperkte jongere
fout gaat is dat voor 99% bijna altijd de oorzaak van een slechte of niet ontwikkelde
oriëntatie. Dat is de reden dat hij de weg kwijt raakt, niet recht kan oversteken en
geen aanwijzingen van anderen kan opvolgen.
Mobiliteitsproblemen zoals een opgebroken stoep, of geen stoep, een drukke straat
zijn bijna altijd op te lossen. Deze zijn ook plaatsgebonden. Vaak bestaat de training
aan volwassenen uit deze vaardigheden. En daarin verschilt de O&M trainer voor
volwassenen met de O&M trainer voor jongeren.
Een O&M trainer voor volwassenen is meer probleemoplossingsgericht op de korte
termijn (snel routes leren naar werk en winkels) bezig. Terwijl een O&M trainer voor
jongeren veel meer probleemsoplossingsgericht is op de lange termijn
(oriëntatietraining waardoor er later minder problemen zijn).

Ten slotte nog een opmerking over de titel. Oriëntatie en mobiliteit instructie
ondersteunt leerlingen met een visuele beperking in de mogelijkheid zich zelfstandig
te leren verplaatsen, zelf een mobiliteitsdoel te kiezen, kortom: “op weg naar……...”
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2. Begeleiden:
“Goed begeleiden is een kunst”
Heb je er wel eens bij stil gestaan wat het voor onze leerlingen kan betekenen
begeleid te worden door iemand met wie hij juist een woordenwisseling heeft gehad
of door iemand die hij niet zit zitten of niet kent? Ik denk dat het in zo’n geval moeilijk
is je “veilig” te voelen. Maar onze leerlingen hebben vaak geen andere keuze en dan
is het prettig als die persoon de kunst van goed begeleiden onder de knie heeft.
Bij begeleidingsvormen gaat het om situaties waarin wij als gids fungeren voor de
leerling. Daar hebben we allemaal mee te maken. Dat kan binnen de school of op het
terrein zijn maar ook daarbuiten, in een drukke verkeerssituatie of in het openbaar
vervoer. Op pad gaan met een leerling heeft echter niet alleen een gezellige kant. Er
is een verschil tussen vergezellen en begeleiden. Het doel van begeleiden is een
leerling veilig en effectief van A naar B te begeleiden.
Welke vaardigheden heeft een leerling nodig voor een veilige en effectieve
begeleiding?
•
•
•

De leerling zal actief en vlot moeten kunnen lopen in plaats van zich voort te
laten trekken of te hangen aan de begeleider.
Het lopen moet op een natuurlijke wijze gebeuren en op elkaar afgestemd zijn.
De leerling moet verbale en non-verbale aanwijzingen van de begeleider
kunnen begrijpen.

Wanneer deze vaardigheden niet aanwezig zijn dan is er geen sprake van effectief
begeleiden maar meer van een leerling van A naar B brengen.
Er zijn twee manieren van begeleiden:
A. Begeleiden om een snelle verplaatsing van A naar B te maken.
B. Begeleiden om de route van A naar B te verkennen/aan te leren/ontdekken.
Begeleiding A
Hierbij wordt de leerling meegenomen naar het andere punt en leert hij weinig of
niets. Deze manier van begeleiden wordt ten sterkste afgeraden, maar soms is het
noodzakelijk (bijv. bij slechte weersomstandigheden of te laat vertrokken voor een
afspraak of vertrektijd van bus/trein). Deze wijze van begeleiden maakt de leerling
minder attent op zijn omgeving maar kan ook onzekerheid geven omdat hij zich niet
veilig voelt. Hij heeft geen controle over de situatie.
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Begeleiding B
Bij deze manier van begeleiden doet de leerling veel ervaringen op. Maak de leerling
attent op richtingsveranderingen en markante punten zoals huizen, muren etc. waar
hij langs loopt (echolokalisatie). Kleurrijke herkenningspunten en eventueel de
geleidelijnen. Ga geen stukjes afsnijden maar loop de route zoals de leerling die
later ook moet lopen. Een belangrijke rol dus voor de begeleiders
De 3 gouden regels bij het begeleiden zijn:
De leerling pakt jou vast en jij niet de leerling. Als de leerling jou vast pakt moet
hij volgen en opletten; pak jij de leerling vast dan kan hij volgen en hoeft het níet op
te letten. De leerling kan naar gelang de leeftijd jou een hand of een arm geven of bij
de elleboog of schouder vasthouden. Vraag dit altijd.
Jij past je aan het tempo van je leerling aan. Dat betekent niet, dat je de leerling
niet mag vragen door te lopen wanneer het tempo laag ligt. Als je maar niet gaat
sleuren. Loop rustig in een onbekend gebied.
Wanneer de leerling gewoon is een stok te hanteren deze altijd meenemen
Wanneer je in een winkelgebied of drukke straat loopt, is het voldoende als de
leerling de stok rechtop draagt als signaalfunctie. Eventueel kan de leerling de stok
halverwege vasthouden en schuin voor het lichaam houden. Het voordeel is, dat je
naast elkaar kunt blijven lopen omdat herkend wordt dat jij met een visueel beperkte
loopt.

4

Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•

Benader stoepranden altijd recht
Bedenk dat je samen bijna 2 meter breed bent
Als je leerling langer is; denk aan obstakels op hoofdhoogte
Waarschuw tijdig voor afstapjes, roltrappen, liften, oversteekplaatsen
Betrek de leerling actief in het openen en sluiten van deuren, auto instappen
en het vinden van een plek
Smalle doorgangen zul je de leerling achter je moeten laten lopen
Let op de lichaamshouding van de leerling. Daar kan je van aflezen of de
leerling zich veilig bij jouw begeleiding voelt

Leerlingen die begeleid worden leren veel, leerlingen die meegenomen
worden leren bijna niets.
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3. Oriëntatie en navigatie
Als je de “mobiliteit” van een leerling nader analyseert, dan zijn er in elk geval vier
belangrijke factoren, die van belang zijn:
A. durf en zelfvertrouwen
B. het loopwerk
C. oriëntatie en navigatie
A. Durf en zelfvertrouwen bij een leerling is heel belangrijk. Een fundamentele stap
daarin is dat de begeleider de leerling goed kent en dat de leerling vertrouwen heeft
in de begeleider. De leerling komt immers in situaties die bedreigend of verwarrend
kunnen zijn. De leerling moet zich veilig voelen en het moet weten dat de begeleider
hem altijd zal begeleiden en helpen waar nodig. Is de relatie goed dan hoeft de
begeleider de leerling nauwelijks meer te motiveren voor O&M training vooral als de
leerling de training ook nog eens als zinvol ervaart. Tijd investeren in het opbouwen
van een goede relatie is een voorwaarde voor mobiliteitstraining en moet niet worden
onderschat.
Je leerling kennen is in dit geval heel belangrijk en dan niet alleen hoe zijn O&M
vaardigheden zijn maar bijv. ook wat zijn hobby’s zijn, hoe de thuissituatie is.
Wanneer je leerling vragen heeft waarop je niet direct het antwoord heb is het
belangrijk daar de volgende les op terug te komen. Sta niet boven je leerling maar er
naast. Je bent niet gelijk aan de leerling, maar wel gelijkwaardig.
B. Het “loopwerk” is de factor, die iedereen kent en die het meest in het oog springt.
Zonder het loopwerk kom je namelijk nergens. Maar je bewegen is – tot op zekere
hoogte – wel gevaarlijk. Aspecten, die tot het loopwerk kunnen worden gerekend, zijn
nogal voor de hand liggend:
•

•
•

Op het “rechte pad” blijven en niet gehinderd worden door obstakels van
allerlei aard. Naast bomen, palen, uitstallingen en andere obstakels zijn er
natuurlijk de stoepen, trappen en kuilen (al dan niet met plassen water), die je
pad “onbegaanbaar” kunnen maken.
Veilig in het verkeer mengen. Met name op dit punt vervult de stok als wettelijk
erkend verkeersteken uiteraard nog steeds de belangrijkste rol.
Laten zien, dat je een “afwijkende” verkeersdeelnemer bent en bovendien
eentje uit een risicogroep.
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C. Oriëntatie en navigatie
Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de basis voor een goede mobiliteit ligt bij een
goed oriëntatie vermogen. Als je van je huis naar je werk gaat, weet je waar je langs
moet. Na een paar keer hoef je er zelfs niet eens meer over na te denken. Het wordt
routine. Je herkent gebouwen, bomen en straten. Maar als je diezelfde route ‘s
nachts gaat afleggen heb je veel meer moeite. En hoe zou het zijn als je die route
zelfs nooit overdag hebt afgelegd maar alleen maar ‘s nachts. Welke informatie heb
je ’s nachts wel om je te oriënteren? ‘s Nachts heb je nauwelijks herkenningspunten
of andere herkenningspunten dan overdag.
Oriëntatie is de vaardigheid van een leerling om zijn positie te bepalen in de hem
omringende omgeving. De kern ligt in het ruimtelijke verband tussen de leerling en de
omgeving. Is de uitgang links of rechts, op welke afstand zit de leraar, hoever is het
naar de overkant van de straat en wat is de kortste (fiets)route naar de winkel.
Dit zijn allemaal vragen die van doen hebben met de plaatsbepaling in de ruimte. Dit
ruimtelijk verband wijzigt zich telkens door wisselingen in de omgeving en
verplaatsing van de leerling zelf. Pas als de leerling weet waar hij is (A) en waar hij
heen wil (B) kan hij bepalen hoe hij daar komt, langs welke route en met welk
(vervoer) middel.
Als je de route naar een punt gaat lopen kan je die op verschillende manieren lopen.
Maar de kortste weg is niet altijd de veiligste weg. Misschien zit daar wel een hele
moeilijke oversteek in. Ook is het handig als je een alternatief weet, als bijvoorbeeld
die straat die je altijd loopt, een keer is opgebroken.
Zodra je jezelf echter wilt verplaatsen van A naar B dan moet je ook kunnen
navigeren. Dit betekent, dat je een navigatieplan moet maken hoe van A naar B te
komen. Op school leerden we dat de kortste verbinding tussen twee punten een
rechte lijn is, maar in de praktijk van het dagelijkse leven blijkt dat lang niet altijd op te
gaan. Als je het navigatieplan wilt uitvoeren, dan is oriëntatie erg belangrijk. Steeds
weer moet je jezelf de vragen stellen: waar bevind ik mij en in welke richting moet ik
mij gaan bewegen.
Een van de belangrijkste vaardigheden bij het aanleren van oriëntatie of
bezig zijn met oriëntatie is nadenken voor je iets gaat doen, niet zomaar
opstaan en gaan lopen maar zet in gedachten eerst een route uit.

Ik spreek altijd van ONM-training en dan staat de N voor nadenken en navigeren. En
dat nadenken slaat dan niet alleen op de leerling maar ook op zijn begeleider. Dat de
begeleider gaat nadenken over hoe hij hem zal begeleiden. Dat de leerling zich gaat
oriënteren op basis van eigen waarnemingen en niet op basis van jouw aanwijzingen
Het helpt de leerling niet als jij als begeleider op de tafel tikt en dan roept naar de
leerling; “hier moet je zitten” want dan ben jij zijn herkenningspunt en weet hij de
volgende keer weer de weg niet en blijft hij staan wachten tot jij weer roept “hier moet
je zitten”
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In dit geval is het belangrijk dat de leerling herkenningspunten vindt die hem helpen
zijn tafel te vinden. Lukt dat niet alleen dan kan je hem helpen door te vragen waar
hij langs loopt, bij welk herkenningspunt hij moet draaien. In eerste instantie zal de
leerling dan via allerlei rechte patronen zijn weg vinden naar zijn tafel maar naar
gelang hij meer ervaring krijgt, kan hij die rechte lijnen loslaten en meer natuurlijker
naar zijn tafel lopen. Eventueel kan je het ondersteunen door te vragen waar de
deur is waar de leerling binnenkwam en of hij weet hoe zijn tafel t.o.v. de lerarentafel
staat. Allemaal punten die hem kunnen helpen zelf zijn weg te vinden in het lokaal.
En goed bedoelde aanmoedigingen als “je bent er bijna” of “nog een klein stukje”
helpen ook niet echt. De leerling moet het echt zelf doen. De volgende keer of bij
iemand anders in de klas krijgt hij die aanmoedigingen niet. Daarbij kun je nog de
vraag stellen of de leerling weet wat een klein stukje is. En dat een klein stukje bij de
één langer is dan bij de ander. Dan kan je beter zeggen “nog 3 meter/stappen en dan
ben je er”. Maar liever niet omdat de leerling niet weet vanaf welke punt hij nog 3
meter moet lopen en dat punt de volgende keer waarschijnlijk niet zelf kan terug
vinden.
Wanneer een leerling in de gang loopt te zoeken naar het lokaal en overduidelijk de
weg kwijt is help je niet door te vertellen waar hij heen moet. Veel beter is om te
vragen “waarom stop je nu?” of “waar ben je nu”?’ De leerling moet leren zich zelf te
oriënteren.
Dat wordt ook wel het “Self Directed Discovery Process” genoemd. De meeste blinde
leerlingen worden te veel begeleid (gepamperd) en ontwikkelen dit niet of nauwelijks.
Een leerling die bij problemen aanwijzingen gaat krijgen en opvolgen vanuit zijn
sociale omgeving (begeleider) loopt in iedere volgende situatie weer vast en leert niet
zelf te handelen maar wordt afhankelijk van die sociale omgeving (begeleider).
Iedere stap onder begeleiding is een gemiste kans, er moet zoveel mogelijk
uit de leerling zelf komen en wij moeten dat ondersteunen.

Als het heel lang duurt voordat een leerling oversteekt en je vraagt aan hem “kan
het?” Dan weet die leerling uit jouw reactie dat het kan of dat het had gekund. Veel
beter is om te zeggen: je mag oversteken wanneer jij denkt dat het kan en als dat
lang duurt kan je vragen wat het probleem is en niet “wat denk je, kunnen we
oversteken”
Wanneer de leerling zijn doel heeft bereikt (of op een bepaald punt de hoek om
moet) en dat ook zelf aangeeft kan je vragen op basis waarvan (welke
herkenningspunten) hij dat dan weet. Pas dan is hij in staat de weg de volgende keer
zelfstandig te doen. Dus herkenningspunten zelf laten zoeken en niet geven. De
boom terug herkennen zodat je de volgende keer bij de goede boom oversteekt en
niet de volgende boom die toevallig bij de vijver staat.
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Het leren van vaardigheden, onthouden van bepaalde kennis en het oplossen van
een probleem hangt mede af van de verstandelijke vermogens van de leerling.
Wanneer vaardigheden beheerst worden, is het belangrijk dat de leerling die ook in
vergelijkbare situaties kan toepassen. Maar ook het vermogen om in onverwachte
situaties te handelen, een alternatief te bedenken en initiatieven te nemen zijn
hiervan afhankelijk. De leerling kan een route leren lopen, een boodschap te doen,
maar indien hij niet weet wat hij moet doen als er problemen ontstaan, dan zal hij
nimmer in staat zijn de route zelfstandig te lopen of de boodschap alleen te doen.
Voor dat stuk “oriëntatie” en “navigatie” zijn tegenwoordig vele GPS-systemen op de
markt. Maar wat nu als die niet kunt bedienen of niet begrijpt hoe dat werkt. En die
moderne GP-systemen helpen je echt niet bij die moeilijke rotonde zelfstandig
oversteken.
En als je de leerling echt goed wil begeleiden is het wel makkelijk als je weet wat hij
nog ziet en hoe hij herkenningspunten ontdekt. Stel je leerling ziet met beide ogen
niets aan de rechterkant (halfzijdige hemianopsie) dan zal hij geen
herkenningspunten vinden aan de rechterkant. En diezelfde route is op de terugweg
ook opeens heel anders dan de heenweg. Herkenningspunten die op de heenweg
links gevonden zijn ziet de leerling op de terugweg niet meer. Tenzij hij zijn hoofd
leert bewegen (scannen).
En als je weet hoe de leerling zich oriënteert is het makkelijker een route uit te
stippelen. Een leerling die heel veel met zijn gehoor doet zal veel auditieve
herkenningspunten zoeken en vinden maar moet je helpen herkenningspunten te
ontdekken die hij kan voelen met zijn voeten en/of stok. Omgekeerd; een leerling die
heel veel met zijn stok en/of voeten herkenningspunten ontdekt moet je leren
luisteren naar herkenningspunten. Overigens sluit het één het ander niet uit. Probeer
een leerling die heel veel met zijn gehoor doet ook tactiele herkenningspunten te
leren ontdekken. Wanneer de leerling beide goed beheerst zijn er veel meer
herkenningspunten te ontdekken en heb je vaak ook een dubbele zekerheid.

Wat zie je in dit plaatje? Oplossing bij inhoudsopgave.
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Door hem tijdens zijn O&M te observeren, kleine opdrachten te geven die hij al kent
en hem te bevragen op bekende routes naar zijn herkenningspunten kom je er achter
of jouw leerlingen een “taster” of een “luisteraar” is.
Als hij de route naar bijv. de bushalte al kent vraag de leerling deze te beschrijven.
Als hij dan veel auditieve herkenningspunten gebruikt is het typisch iemand die heel
veel met zijn gehoor doet en veel minder zal tasten. Je zal dan ook merken dat een
leerling in die routebeschrijving weinig de begrippen links en rechts zal benoemen.
Hij zal eerder zeggen “ik blijf de gidslijn volgen met de bocht mee” omdat hij die voelt.
Vaak wordt gezegd dat onze leerlingen eerst goed ruimtelijke concepten moeten
beheersen. Wat is rechts en links, wat is voor of achter enz.? Voor mobiliteitsinstructie is het wel wenselijk als we met deze concepten kunnen werken, maar dan
is het meer in het belang van de communicatie. Als hij later de weg wil vragen is het
wel belangrijk dat hij weet wat de eerste straat rechts is of bijv. nog 200 meter
doorlopen en dan linksaf.
Drie vaardigheden zijn belangrijk voor een goede oriëntatie.
•
•
•

Een adequate waarneming van de omgeving
De controle kunnen houden op de eindbestemming
De controle kunnen houden op het vertrekpunt

Goedziende mensen vertrouwen vrijwel volledig op hun visuele waarneming. In onze
omgeving zijn er immers altijd wel visueel waarneembare aanknopingspunten. Ook
iemand zonder richtingsgevoel weet meestal zijn of haar weg wel te vinden. Als men
even de weg kwijtraakt, duikt er altijd wel een wegwijzer of kerktoren op, die houvast
biedt. Alhoewel men tegenwoordig (te) veel vertrouwt op de TomTom en daardoor
niet meer zo gefocust is op de omgeving.
Wanneer deze waarneming geheel of gedeeltelijk wegvalt, moet een beroep worden
gedaan op andere vaardigheden, zintuigen en kennis. Het ligt voor de hand dat het
van belang is de eventuele restvisus en de overige zintuigen te trainen in het
waarnemen van de ruimte. En dat is nog niet alles. De blinde of slechtziende zal de
verschillende waarnemingen bovendien goed moeten kunnen interpreteren en
integreren.
Een van de pijlers waarop oriëntatie is gebaseerd is de waarneming van de
omgeving. Bij de instructie is het dan ook van belang te zoeken naar geschikte
omgevingen om dit te oefenen. Voor lichaamsnabije oriëntatie is de tactiele
waarneming het belangrijkste. Het met de voet, taststok en eventueel de hand
waarnemen van ondergronden, objecten en natuurlijke gidslijnen. Vooral
omgevingen met duidelijke overgangen zijn geschikt.
Het is juist de overgang van het ene naar het andere kenmerk die opgemerkt wordt
en informatie biedt (harde-zachte ondergrond, muur die overgaat in een heg). Door
met de taststok te tikken voelt iemand niet alleen de ondergrond maar hoort deze
ook. Hetzelfde geldt voor de eigen voetstappen. Door het geluid te koppelen aan de
tast ontstaat de mogelijkheid om te anticiperen op wat gaat komen.
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En juist die oriëntatie op afstand (het geluid) stelt de leerling nog beter in staat te
anticiperen op de dingen die gaan komen. Op den duur zal hij zich gaan herinneren
dat wanneer hij een bepaald geluid of herkenningspunt hoort of voelt, hij na 4 meter
rechtsaf moet slaan.
Bij de oriëntatie op afstand speelt dus de auditieve waarneming een hoofdrol. Min of
meer permanente geluiden (een weg) kunnen informatie bieden over de omgeving.
Zij kunnen gebruikt worden om naartoe, langs of zelfs vandaan te lopen.
Voorbeelden van permanente geluiden: verkeersstromen, fonteinen, rateltikkers,
generatoren. Ook niet permanente geluiden zoals schuifdeuren of andere
voetgangers kunnen heel handig zijn.
En natuurlijk het fenomeen echolokalisatie: echolokalisatie is een aspect van het
horen, waarbij men echo’s kan waarnemen. Wij kennen echo vooral van het roepen
in een grot of het weerklinken van een geweerschot. Het hoeft niet alleen geluid te
zijn dat rechtstreeks uit een geluidsbron komt (bijv. geluid van een rijdende auto): wij
nemen ook meer waar dan alleen het licht dat direct uit een lichtbron komt. Juist door
reflectie van het licht kunnen wij de omgeving waarnemen. Denk hierbij aan de
maan. Die geeft zelf geen licht maar reflecteert dat van de zon.
Datzelfde zou je kunnen zeggen van geluid.
Voor een blind persoon biedt echolokalisatie informatie die verder gaat dan de lengte
van de taststok. Het kan informatie bieden omtrent paaltjes, muren, doorgangen,
trappen, voetgangers, auto’s en begroeiing. Vaak staat een bushokje aan de
overzijde van het fietspad. Met behulp van echolokalisatie is het mogelijk het
bushokje te vinden terwijl je op de stoep loopt. De echo heeft dezelfde kenmerken
als het object waarop het terugkaatst en is daardoor voor de geoefende luisteraar
herkenbaar en bruikbaar voor zijn oriëntatie.

Klikkers
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Dat betekent dus dat hij er eerst, onder begeleiding, een keer geweest moet zijn. Dit
vereist van de leerling dat hij alle oriëntatiepunten goed in zijn geheugen kan opslaan
en oproepen (herkennen) indien nodig. Dat vraagt van ons ook speciale
vaardigheden namelijk dat wij niet te snel invullen wat de leerling hoort. Laat hem
daar eerst zelf proberen uit te komen. De leerling hoort wat, wij geven er betekenis
aan door opmerkingen als “wat zou het kunnen zijn, herken je er iets van, heb je dat
al eerder gehoord, kan je het ergens mee vergelijken?”. Niet te snel invullen.
Als ik met een leerling op het terrein loopt en hij hoort de gymzaal aan de rechterkant
staan zal hij vragen “wat staat daar?” Ik geef daarop niet het antwoord “dat is de
gymzaal” maar ga vragen stellen.
•
•
•
•
•

Hoe klinkt het?
Is het hoog?
Is het ver weg?
Heb je dat al eerder gehoord?
Herken je het?

Gechargeerd; als de leerling dan zegt “dat is een koe” vind ik dat prima en ga er
verder niets mee doen. Wanneer we een volgende les daar weer lopen en de leerling
zegt “he, daar staat die koe weer” weet ik dat hij de plek en het geluid heeft herkend
en dus zelf een oriëntatiepunt heeft teruggevonden. De volgende stap is nog steeds
niet dat ik vertel dat het de gymzaal is maar gaan we het gebouw verder verkennen.
•
•
•
•
•

Hoe klinkt de ingang?
Hoe klinkt steen?
Hoe klinkt het als je het gebouw voorbijloopt?
Kan je het gebouw ook al eerder horen?
Kan je ook de afstand bepalen?

Op deze manier gaat de leerlingen echo’s en geluiden herkennen en bouwt hij een
hele bibliotheek van geluiden op in zijn geheugen die hij overal en altijd kan
oproepen.
Bij oriëntatie wordt veelal vooruitgedacht. Men moet weten waar men heen gaat,
waar de bestemming ligt en men moet enig idee hebben over hoe daar te komen. We
realiseren ons wellicht niet zozeer, dat controle op waar je vandaan komt de basis
vormt voor je oriëntatie. Als je in gedachten en in je bewegingen de positie van het
vertrekpunt vast kunt houden, zul je niet makkelijk verdwalen. We noemen dat ook
wel navigeren. (ONM)
Je kunt immers op je schreden terugkeren en het opnieuw proberen. Het is dan ook
van belang dat tijdens mobiliteitsinstructie geoefend wordt in het teruglopen naar het
vertrekpunt. Dus leren we de heen- en terug route in gedeeltes tegelijk aan. Juist
daar waar het mis gaat, is teruggaan belangrijker dan doorgaan.
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Stimuleer dus de leerling te onthouden waar hij vandaan komt (te wijzen en te
beschrijven) en vraag hem terug te lopen. Vraag hem steeds tijdens de route het
volgende maar ook vorige oriëntatiepunt te benoemen. Benut alle beschikbare
omgevingsinformatie om oriëntatiepunten te vinden en te gebruiken; denk daarbij in
het bijzonder aan hoorbare – vaak onzichtbare – informatie. Besteedt vooral
aandacht aan vertrek- en eindpunt van de route.
Ik ga even naar de leraar in de klas die tegen zijn leerling zegt: Over 5 minuten moet
je je handen wassen. Wat zou het makkelijk zijn als die leerling op zijn tafel al de
richting van de wastafel weet bijvoorbeeld door middel van een symbool of braille.
Zijn tafel is eigenlijk een plattegrond van de klas. Hij weet dan dat de wastafel links
van hem tegen de muur is. En hij dus 5 minuten de tijd heeft om te bedenken hoe hij
daar gaat komen. De leerling gaat staan en wijst waar de wasbak is (links van hem).
Hij draait zich om omdat daar de muur is waar hij langs loopt. De leerkracht vraagt
waar nu de wasbak is. De leerling zal dan naar rechts wijzen. Doet hij dat niet omdat
hij dat niet snapt is er een wezenlijk oriëntatieprobleem en is het verstandig hier een
O&M-specialist bij te halen.
Aangekomen bij de muur weet de leerling dat hij naar rechts moet. Misschien hangt
daar ook iets aan de muur zodat hij voor de terugweg weet dat hij daar moet
oversteken naar zijn zit plek. Op het moment dat de leerling bij de muur naar rechts
is gedraaid zou de leraar moeten vragen waar nu de wastafel is. Die is dan recht
voor je. En zo gaat de leerling in eerste instantie op stap. Dus eigenlijk na iedere
draai vragen waar het doel is. De leraar kan dit ondersteunen door bijvoorbeeld in
eerste instantie de kraan aan te zetten zodat de leerling het kan horen.

Oriëntatie begint dus bij de eerste stap en vraagt een continue begeleiding
zonder daarbij al concrete invulling te geven.
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In de school in Zeist hadden we in de SO-afdeling een kruispunt van gangen.
Wanneer de leerling uit zijn klas komt en naar het videolokaal loopt komt hij op dat
kruispunt, moet daar rechtdoor en dan rechtsaf. Te vaak zeggen we wanneer de
leerling bij het kruispunt twijfelt welke kant hij op moet: “loop maar door, is goed hoor”
in plaats van vragen te stellen als “wat hoor je rechts/links en voor je?” Op deze
manier zal het veel langer duren voordat de leerling de weg weet naar het
videolokaal dan wanneer hij zelf kan en mag ontdekken met onze ondersteuning.
De N van nadenken is hier voor de leerling van essentieel belang. Hij moet de tijd
krijgen om zelf een route uit te zetten (te navigeren of nadenken).

Dat geldt ook voor bovenstaande situatie. Leerlingen die worden gewaarschuwd met
“pas op een trap” krijgen niet de kans dit zelf te ontdekken en zelf te reageren op de
noppentegels. En leren dit ook niet terwijl bijv. op stations alle trappen en
tegenwoordig ook veel oversteekplaatsen zo zijn beveiligd.
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Methodes

Bij aanwijzingen in de ruimte wordt bij O&M vaak gebruikt gemaakt van de
klokmethode. En zeker bij rotondes (maar ook kruispunten) is dat makkelijk. De
straat waar je op loopt is straat 6. Een visueel beperkte leerling die klok kan kijken
weet dan dat hij linksaf naar de super moet. De belangrijkste navigatie app voor
visueel beperkten is “Blindsquare”. Deze werkt alleen maar met aanwijzingen
volgens de klokmethode. Belangrijk dus voor onze leerlingen om te oefenen.
Verder is bij O&M “handtekenen” een veel gebruikte methode. Iets wat je op de hand
van de leerling tekent raakt veel beter beklijfd. Je kan er in een ruimte aangeven
waar de deur is, waar de leerling op dat moment is en waar het scherm is. Ook kan je
erbuiten mee aangeven dat er meerdere wegen zijn naar het zelfde punt. Je kan bij
de rotonde komen door eerst rechtdoor lopen en dan linksaf maar ook door eerst
linksaf te gaan en dan rechtsaf. Handtekenen kan ook op de bovenkant van de hand
wanneer de leerling in de hand onprettig vindt.
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4. Mobiliteit
We spreken van een goede mobiliteit als de leerling over de vaardigheid beschikt om
zich zelfstandig en veilig in zijn omgeving te verplaatsen. Mobiliteit heeft betrekking
op uiteenlopende gebieden als de weg weten naar, in en rondom de school, de
supermarkt of de bibliotheek, reizen met het OV en sportactiviteiten.
Wel of geen training
Niet alle leerlingen met een visuele beperking hebben mobiliteitstraining nodig en
niet alle leerlingen hoeven daarbij dan een stok moeten gebruiken. Sommige
leerlingen zien voldoende om zich zonder stok te redden. Alle leerlingen op school
worden in ieder geval gescreend om te bekijken hoe hun vaardigheden zijn en
daarvan wordt een verslag geschreven.
Daarin wordt in ieder geval vastgelegd:
•
•
•
•

Heeft de leerling les nodig
Moet de leerling een stok gebruiken
Welke stok gebruikt de leerling
Heeft de leerling toestemming van ouders/verzorgers en O&M instructeur om
zelfstandig het terrein te verlaten

Heeft de leerling les nodig dan wordt er een plan geschreven voor het OPP
Er wordt op verschillende zaken gelet om te bepalen of de leerling wel of geen
mobiliteitstraining nodig heeft.
•

•
•
•
•

Hoe gedraagt de leerling zich in bekende en onbekende situaties? Weifelend,
aarzelend of juist te onvoorzichtig omdat hij de consequenties van zijn visuele
beperking nog niet kent?
Heeft hij last van het licht en/of de zon, overgangen, struikelt over
stoepranden, kijkt hij steeds naar beneden?
Loopt de leerling door plassen en herkent hij verschillende ondergronden niet?
Kan de leerling zich tegelijk oriënteren op de omgeving en tevens obstakels
vermijden?
Hoe is zijn verkeerskennis en ervaring in het verkeer? Hoe steekt hij over?

Hier ligt een grote rol voor de leerkrachten. Zij zien de leerling immers elke dag.
Wanneer de leerkracht merkt dat een leerling regelmatig ergens tegen aan loopt,
verdwaalt, door plassen loopt of met zijn hoofd naar beneden gaat lopen om het
beter te kunnen zien is het tijd om een ervaren O&M C instructeur in te schakelen.
Blijkt training inderdaad noodzakelijk, dan is het belangrijk om te weten of de leerling
daarbij een stok moet gebruiken.
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Wel of geen stok
Een taststok of herkenningsstok kan een goed hulpmiddel zijn bij oriëntatie en
mobiliteit. Bijvoorbeeld als de leerling onvoldoende gezichtsvermogen heeft om zich
veilig te verplaatsen of het kijken te veel energie kost. De taststok werkt als een
obstakeldetector en zorgt voor meer veiligheid en herkenning. Daardoor kan de
leerling zijn aandacht veel meer richten op de omgeving en de oriëntatie. Met een
stok kan de leerling dan ook sneller lopen.

100%

Gezichtsscherpte
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Gezichtsveldbeperking (koker)

Leerlingen met een gezichtsveldbeperking hebben eerder een stok nodig dan
leerlingen met een gezichtsscherptebeperking. Zeker als de restvisus ook niet
scherp is. Zij missen gedeeltes waar obstakels kunnen staan of liggen.
Of het gebruik van een stok zinvol is hangt af van de volgende criteria
•
•
•
•
•
•

de leerling loopt regelmatig in drukke situaties (markt) tegen mensen en
obstakels aan
de leerling loopt aarzelend en zoekend
de leerling ziet het verkeer te laat en ziet niet wat het verkeer doet
de leerling kan de snelheden van het verkeer niet goed inschatten
de leerling struikelt over stoepranden
de leerling heeft moeite met lichtovergangen (van donker naar licht en
omgekeerd)

Een O&M instructeur kan met de leerling op bekende en onbekende routes, onder
wisselende weersomstandigheden en op verschillende tijdstippen van de dag gaan
lopen en de leerling observeren. De O&M-instructeur zal samen met de leerling dan
bepalen of een stok nodig is en zo ja welke en met welke punt.

Belangrijk is dat de leerling het nut van O&M training inziet en ook een stok
wil gaan gebruiken. En dat zijn familie daar ook achter staat. Zonder
acceptatie van de visuele beperking is een training niet zinvol. Het moet
geen moeten worden.
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De taststok
Blinde en zeer slechtziende leerlingen gebruiken meestal een taststok. Zij tasten
daarmee de weg voor zich af door de stok heen en weer te bewegen. Daarbij tikken
zij de grond links en rechts voor het lichaam aan. Omdat het geluid van het tikken
echo’s oproept, dient dit bovendien als extra hulpmiddel bij de oriëntatie. Naast de
gewone taststokken kennen we ook rolstokken, ook wel roltasters genoemd. Met
deze taststokken is het mogelijk over de grond te rollen.
Taststokken zijn in veel soorten verkrijgbaar. Er zijn taststokken uit één stuk,
opvouwbaar of telescopisch en voorzien van een tast- of rol punt die bovendien
uitwisselbaar is. Alle stokken zijn altijd voorzien van een reflecterende laag die goed
zichtbaar is wanneer er in het donker licht opvalt, bijvoorbeeld door de koplamp van
een auto. De meest uitgebreide collectie stokken is te koop bij World Wide Vision.
www.worldwidevision.nl
Bij de keuze van een stok spelen factoren als gebruiksgemak, instelbaarheid,
duurzaamheid, comfort, vormgeving en individuele voorkeur een eigen rol. Over het
algemeen wordt met een rolstok minder snel gelopen dan met een taststok.
Ook de keuze van de punt is ook zeer persoonlijk. Is de leerling bang om te
struikelen of ergens vanaf te vallen dan is een rol punt ideaal. Maakt de leerling veel
gebruik van echolokalisatie dan lijkt een tastpunt weer de meest aangewezen punt.
De herkenningsstok
Deze stok is (veel) kleiner dan de taststok en heeft als voornaamste doel andere
voetgangers en verkeersdeelnemers erop attent te maken dat de leerling slechtziend
is. De herkenningsstok heeft een standaardlengte van 97 centimeter, is altijd
opvouwbaar en voorzien van een reflecterende laag. Slechtziende mensen
gebruiken deze stok alleen in situaties waarin de aandacht van andere
verkeersdeelnemers van belang is om prettig te kunnen lopen of veilig te kunnen
oversteken. Het komt dan ook voor dat iemand die slechtziend is de stok alleen
gebruikt bij het oversteken en deze daarna weer opbergt. Ook wordt de stok vaak
gebruikt in drukke situaties zoals in winkelcentra, de markt en op stations
Stoklengte
Ook weer zo’n item waarbij de leerkracht een grote rol kan spelen juist omdat hij de
leerling iedere dag ziet. Als een leerling met een te korte stok loopt zal hij;
•
•
•
•

vaker struikelen of ergens tegen aan lopen
aarzelend en zoeken gaan lopen
krom gaan lopen om toch de lengte te hebben en daardoor minder op het
verkeer gericht zijn
minder opvallen bij het oversteken.

Een te lange stok kan je lager bij het handvat vast pakken.
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Een maatstaf voor de leerkracht om te bepalen of de leerling met een te korte stok
loopt is dat de stok onder de gestrekte arm moet passen. Mag niet korter wel langer
zijn.
Ten slotte over de stok:
Door een stok te gebruiken bij het oversteken is iemand met een visuele beperking
meer beschermd. Dit is als volgt vastgelegd in artikel 49 lid 1 van het Reglement
Verkeersregels: Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of
meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor
laten gaan'.
•
•
•

Je bent wettelijk verplicht om te stoppen voor iemand met een opgeheven
witte stok. Dus niet als de stok nog rechtop staat met de punt op de straat.
Geen voorrang verlenen aan een visueel beperkt persoon met een stok wordt
voor fietsers met 140 euro beboet.
Automobilisten betalen 370 euro.

Help mijn stok zit vast
Er zijn situaties dat er een leerling in de klas komt die zijn stok niet meer kan
opvouwen. Erg lastig als die in de rugzak mee gaat.
Een truc is; leg de stok op je knieën met het gedeelte wat niet los wil tussen je
knieën. Geef daar een klap op en 9 van de 10 keer gaat de stok dan wel los.
Wanneer je daarna (of om dit te voorkomen voor die tijd) alle losse einden inspuit
met WD40 zal je dit probleem (bijna) nooit meer hebben.
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5. Tandemen
Indien een slechtziende leerling, vanwege zijn visus, niet meer zelfstandig kan fietsen
op een eigen fiets is een tandem een alternatief. Er zijn 2 rollen bij het fietsen op een
tandem, de stuurman (goedziende begeleider) en de stoker(visueel beperkte fietser).
Stuurman
•
•
•
•

Goed communiceren met de stoker.
Op tijd aangeven wanneer er bochten komen, wanneer er geremd en
geschakeld moet worden.
Ervoor zorgen dat de stoker zich altijd een beeld kan vormen van de
omgeving.
Stuurman houdt altijd voldoende afstand tot andere fietsers.

Stoker
•
•
•
•

Stoker trapt altijd goed mee.
Alert zijn op aanwijzingen van de stuurman.
Vermijdt storingen van balans.
Om het gedrag af te leren dat de stoker geneigd is mee te sturen kan ervoor
worden gekozen een tijdje te fietsen waarbij de handen van de stoker op de
schouders van de stuurman rusten.

Algemeen
•
•
•
•

Samen oefenen in een rustige omgeving met schakelen en bochten nemen
Wanneer er gelopen dient te worden, loopt de visueel beperkte leerling altijd
achter de stuurman, terwijl hij de bagagedrager vasthoudt.
Tijdens het insturen van scherpe bochten de trapper aan de kant van de bocht
hoog houden.
Rekening houden met een grote draaicirkel.

Op- en afstappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijke onderlinge afspraken maken tussen stuurman en stoker.
Niet steppend opstappen of afstappen terwijl de tandem nog doorrijdt.
Tegelijk opstappen van stuurman en stoker.
Tijdens het tegelijk opstappen remmen inhouden.
Afspreken dat je één trapper(bijv. linkse trapper) boven zet.
Staande op het rechterbeen(bij linkse trapper boven) plaatsen beide hun
linkervoet op de trapper.
Stuurman geeft een afgesproken seintje(bijv. bij de 3e tel) hierbij laat de
stuurman de remmen los en huppen beide tegelijk op het zadel en beginnen
meteen met fietsen.
Ook bij het afstappen geeft de stuurman een seintje.
Remmen inknijpen, daarna laten zowel de stoker als de stuurman zich zo
synchroon mogelijk van het zadel glijden Bij voorkeur aan de (veilige) trottoir
zijde.
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Praktische tips
•
•
•
•
•
•

•

Let er op dat de manier waarop je bocht ingaat, per tandem kan verschillen.
tandem waar de stoker achter zit (traditioneel), tandem waar de stoker voorop
zit (kinderen).
Houd er rekening mee dat de tandem langer is en niet zomaar op een fietspad
of middenberm kan gaan staan, bijvoorbeeld bij het oversteken van een straat.
Je bent veel langzamer weg en hebt dus meer tijd nodig om over te steken
dan met je eigen fiets. Je moet dus bewust verder vooruitkijken.
Wanneer de stoker opstapt en daarvoor de trappers gebruikt gaan de trappers
een halve slag rond. Hierbij bestaat de kans dat de trappers tegen de schenen
van de stuurman slaan. Dat kan je voorkomen door wijdbeens te gaan staan.
De stoker ziet vaak niet wanneer de stuurman een bocht gaat nemen en dus
gaat afremmen. Maak dat extra goed duidelijk.
Omdat het voor de stoker moeilijk of niet mogelijk is te anticiperen op het
verkeer heeft deze snel de neiging te blijven doortrappen. Goede onderlinge
communicatie is heel belangrijk. Zeker wanneer de trappers onafhankelijk
bediend kunnen worden.
Probeer niet abrupt te stoppen maar kondig dit aan.
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6. Deskundigheidsniveaus Oriëntatie & Mobiliteit
We onderscheiden de volgende vier deskundigheidsniveaus op het gebied van
Oriëntatie en Mobiliteit:
A.
B.
C.
D.

Medewerkers met basale kennis van O&M.
Mobiliteitsbegeleiders
O&M-instructeurs
O&M-specialisten

Ik zal alleen A en B niveau bespreken omdat die voor de leerkracht belangrijk zijn
Niveau A: Medewerker met basale kennis van O&M
Alle medewerkers die in direct contact zijn met de leerlingen beschikken over de
basale vaardigheden om leerlingen te ondersteunen in het zo onafhankelijk mogelijk
verplaatsen op beschermd terrein of eigen woonomgeving van leerling
Competenties
De medewerker beschikt over de begeleidings-, bescherm- en hand volg technieken
en de benodigde sociale vaardigheden waarmee hij leerlingen kan begeleiden in het
(zelfstandig) verplaatsen.
Alle (nieuwe) medewerkers en stagiaires krijgen een introductiecursus met daarin het
onderdeel “begeleiden van een leerling” en gekoppeld een bezoek aan de donkere
belevingsruimte. Deze introductiecursus wordt georganiseerd door de Academie
Bevoegdheden van de medewerker:
•
•
•

mag een leerling begeleiden van het ene punt naar het andere punt op
beschermd terrein
mag een leerling begeleiden in situaties buiten het terrein
mag met een leerling samen op één fiets (tandem, side by side, rolstoelfiets)
fietsen

Niveau B: Mobiliteitsbegeleider (nu de categorale expertise cursus O&M)
De begeleider kan leerlingen met een visuele beperking ondersteunen in de mobiliteit
en oriëntatie. De begeleider kan een leerling op beschermd terrein zelfstandig
begeleiden en na instructies van een niveau C instructeur zelfstandig in
verkeerssituaties
Toelatingseis
•
•

Volgen van de introductiecursus voor medewerkers (niveau A)
Leerling gebonden taken hebben
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Voor Onderwijs geldt dat alle medewerkers (incl. vrijwilligers en stagiaires die
meegaan met kampen en excursies) de opleiding mobiliteitsbegeleider moeten
hebben gedaan. Deze cursus is met ingang van 2019 opgenomen in de categorale
expertise van Bartiméus onderwijs
Competenties van de medewerker:
•
•
•
•
•
•
•
•

is zich, door ervaringen met de simulatiebril, bewust van de mogelijkheden
van niet-visuele waarnemingen;
kan begeleidings-, bescherm- en hand volg technieken instrueren
kan fietsen op een tandem demonstreren aan een niveau A medewerker;
kan door zelfervaring de mobiliteitsvaardigheden van een leerling beoordelen
en adviseren aan een O&M instructeur;
kan aan een door een O&M instructeur opgestarte instructie een vervolg
geven;
is in staat een routebeschrijving voor op beschermd terrein te maken en te
instrueren;
kan een leerling in complexe situaties veilig begeleiden (excursies, kampen);
Kan eenvoudige aanpassingen in een bekende route voor een bekende
leerling maken in overleg met een O&M instructeur

Bevoegdheden van de medewerker
•
•
•
•
•

mag een route maken en instrueren op beschermd terrein
mag aan, een door een niveau C instructeur opgestelde en opgestarte route,
een vervolg geven
mag met een leerling samen op één fiets fietsen
mag een leerling begeleiden in complexe situaties
mag een leerling begeleiden tijdens het fietsen (hierbij fietst de leerling op een
eigen fiets) mits de leerling hiervoor toestemming heeft van ouders en O&M
instructeur

De medewerker mag geen toestemming geven aan leerlingen om zelfstandig
een activiteit buiten het beschermde terrein te ondernemen, zonder te
controleren of de leerling hiervoor toestemming heeft.
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7. Aansprakelijkheid bij oriëntatie & mobiliteit
De aansprakelijkheid van diegene die instructie geeft of een leerling begeleidt
Wie een leerling met een visuele beperking begeleidt is tijdens de instructie- en
begeleidingsmomenten verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerling. Een
ongeluk zit in een klein hoekje en de financiële gevolgen waarvoor u als begeleider
aansprakelijk gesteld kunt worden, kunnen enorm groot zijn.
Wanneer kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van zijn
handelen?
•
•
•
•

Wanneer door schuld van de begeleider een ander schade heeft geleden en
hij die had kunnen voorkomen.
Wanneer er sprake is van geleden schade (materiële- of letselschade).
Wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag door de persoon die de schade
heeft veroorzaakt.
Wanneer er sprake is van opzet.

Bartiméus heeft voor zijn medewerkers een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt in principe de schade af voor
punt 1 t/m 3. Voor werknemers in loondienst verloopt dat via de organisatie, omdat
die juridisch aansprakelijk wordt gesteld en verantwoordelijk is voor het handelen van
de werknemer. Wanneer er sprake is van opzet zal de verzekering niet uitkeren en
moet de veroorzaker zelf de schadevergoeding betalen.
Mensen die instructie geven of begeleiden dragen een extra verantwoordelijkheid.
Van hen wordt verwacht dat zij tijdens hun werk adequaat kennis overdragen en
opletten dat minder ervaren verkeersdeelnemers of werknemers geen fouten maken.
Neem daarom nooit meer mensen mee dan u zelf in de gaten kunt houden en geef
correcte en heldere instructies.
Voorbeeld: Twee blinde leerlingen begeleiden gaat in de meeste gevallen wel, twee
blinde leerlingen instructie geven is vaak onverantwoord. Dat geldt minder als de
leerling zijn mobiliteitsopleiding al heeft afgerond. Leerlingen op school bij Bartiméus
in Zeist hebben dan een mobiliteitsdiploma en toestemming van hun ouders/voogd
om alleen naar het terrein te mogen verlaten.
In het geval van gevaarlijke situaties, in ons geval tijdens de begeleidings- of
instructiemomenten in het verkeer aan leerlingen met een visuele (verstandelijke)
beperking moet u uiteraard goed opletten. Bartiméus heeft een
aansprakelijkheidsverzekering die onder voorwaarden de schade dekt die door en
aan leerlingen, medewerkers en derden worden toegebracht. Zo moet aantoonbaar
sprake zijn van juridische aansprakelijkheid van de organisatie. Voor stagiaires,
vrijwilligers en freelancers geldt deze juridische aansprakelijkheid ook, mits de
activiteiten in opdracht van de organisatie worden verricht en het duidelijk is dat deze
worden aangestuurd door een bevoegde medewerker van de organisatie.
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Bartiméus is daarbij verantwoordelijk voor de inzet van capabele mensen (door
check van diploma’s en ervaring of door eigen instructie of opleiding).
Voorbeeld 1: Indien een stagiaire of vrijwilliger met een leerling gaat tandem rijden
zonder instructies vooraf te hebben gekregen en zonder een keer te oefenen, dan
kan Bartiméus verwijtbaar gedrag worden verweten, vanwege gebrekkige instructie
of opleiding.
Voorbeeld 2: Een leerling steekt over en aan de overkant staat een auto. De
begeleider zegt niets en de leerling beschadigt de auto. Dit is schade die voorkomen
had kunnen worden. Bartiméus is aansprakelijk want de instructeur handelt als
medewerker in opdracht van de organisatie.
Voorbeeld 3: Een leerkracht (mobiliteitsbegeleider niveau B) heeft een leerling
toestemming gegeven om zelfstandig naar de Albert Hein te lopen. Dit behoort echter
niet tot de bevoegdheden van een mobiliteitsbegeleider maar tot de bevoegdheden
van een mobiliteitsinstructeur (niveau C). De leerkracht mag geen toestemming
geven aan leerlingen om zelfstandig een activiteit buiten het beschermde terrein te
ondernemen, zonder te controleren of de leerling hiervoor toestemming heeft.
De richtlijnen bij een excursie of kamp zijn:
1 mentor op 2 blinde leerlingen en 1 mentor op 3 slechtziende leerlingen. Check dit
met de mobiliteit instructeur. Stokken zijn verplicht, tenzij de mobiliteit instructeur dit
anders aangeeft. Duidelijke regels met de groepjes/leerlingen afspreken, zéker
wanneer leerlingen zelfstandig op pad mogen gaan op de locatie.
De aansprakelijkheid van de leerling
Niemand heeft toestemming nodig om als voetganger of fietser deel te nemen aan
het verkeer. Hierop zijn geen wettelijke uitzonderingen. En zonder een herkenningsof taststok lopen is geen misdaad!
Maar zolang je geen 18 jaar bent heb je te maken met schoolregels en
afspraken die gemaakt zijn tussen ouders, leerkracht, O&M instructeur en
de leerling zelf. Zolang je leerling bent van een school heb je ook na je 18 e je
te houden aan de schoolregels.
Lopen met een stok
Verzekeringsmaatschappijen kunnen mensen met een visuele beperking niet
verplichten een stok te gebruiken. Gebruikers van de witte stok worden door het RVV
(Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) beschermd, maar het is de eigen
verantwoordelijkheid of en hoe iemand een stok gebruikt. In dit opzicht draag iemand
met een visuele beperking dus zelf de verantwoordelijkheid. Bij een ongeluk kijken
verzekeringsmaatschappijen altijd naar iemands leeftijd en of hem/haar roekeloos
gedrag kan worden verweten.
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De verkeersdeelnemer met een visuele beperking wordt beschermd als hij/zij de in
deze RVV-wet erkende stok op de juiste wijze gebruikt. Daarin staat dat personen die
de witte stok met een of meer rode bandjes gebruiken ongehinderde doorgang moet
worden verleend. Voorrang eisen met de stok, kan echter niet.
Fietsen
Over fietsen met een visuele beperking staat niets op papier. Wanneer een fietser
met een visuele beperking een aanrijding veroorzaakt, bekijkt de rechter of deze
roekeloos gedrag kan worden verweten. De rechter kijkt of er extra aandacht is
besteed aan fietsinstructie en of de oogheelkundige situatie/ consequenties voor het
fietsen zijn besproken met de persoon door de instructeur/begeleider. Ook de keuze
voor fietsen in plaats van lopen speelt mee in de overwegingen van de rechter. Het
advies van een oogarts is niet bindend maar moet zeker meewegen in de beslissing
of de leerling mag fietsen. Daarbij maakt het nogal wat uit of het advies van de
oogarts een definitief nee is of dat hij alleen maar bedenkingen heeft. Is eenmaal
gekozen om de leerling te laten fietsen dan is een gedegen fietsopleiding (en binnen
de revalidatie een fietstraining op maat) verzorgd door professionele
mobiliteitsinstructeurs een must.
Verzekering
Ouders van kinderen met een visueel beperking of scholen waar kinderen met een
visuele beperking naar toe gaan hoeven geen aparte verzekering af te sluiten omdat
hun kind / leerling een visuele beperking heeft. Zij hebben wel de plicht om de
visuele beperking te melden bij hun aansprakelijkheidsverzekering en
scholierenverzekering.
Regels en wetten op het gebied van aansprakelijkheid gelden voor iedereen. De
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is uitsluitend van kracht als
fietser en voetganger en niet als bestuurder van een motorvoertuig. Daarnaast dekt
de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander.
Wanneer er schade wordt aanricht zal eerst de eigen verzekering van de leerling
worden aangesproken. De verzekeraar van de leerling zal daarna onderzoeken of de
begeleider die de leerling begeleidde nalatig is geweest. Als door nalatigheid van de
begeleider de leerling meer schade heeft veroorzaakt dan met een goede
begeleiding het geval zou zijn, zal de verzekeraar van de leerling de verzekeraar van
de organisatie/begeleider aansprakelijk stellen.
Juist omdat er geen wettelijke regels zijn is het van het grootste belang afspraken die
je als begeleider met je leerling maakt goed vast te leggen in het dossier van de
leerling. Er zal altijd worden gekeken of men alles volgens de regels heeft gedaan en
of de juiste procedures zijn gevolgd.

27

Hieronder de belangrijkste vier regels:
•
•

•
•

Zorgvuldigheid in afwegingen, adviezen, afspraken en handelingen is het
grootste aandachtspunt.
Afspraken en resultaten van trainingen goed vastleggen in O&M dossier. Op
deze afspraken kan worden terug gegrepen bij eventuele calamiteiten en/of
conflicten.
Nauwkeurig formuleren of er sprake is van een afspraak of een advies.
Informeer de leerling over het geen wordt vastgelegd.

Als een leerling, tegen het advies van een leerkracht/begeleider in, toch
besluit alleen die route te lopen, toch te gaan fietsen of geen stok te
gebruiken is het van het grootste belang dit z.s.m. op te tekenen in het
dossier van de leerling alvorens er ongelukken gebeuren. In dit geval is het
ook goed de leerling middels een mail of brief schriftelijk op de hoogte te
stellen dat jij als leerkracht/begeleider het hier niet mee eens bent en wat je
advies in deze situatie is.
Tot slot
Voor het besturen van een bromfiets, snorfiets, tractor, brommobiel en een
elektrische rolstoel zijn wettelijke bepalingen waaraan de leerling moet voldoen.
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OBSERVATIELIJST – VISUSGEBRUIK TIJDENS MOBILITEIT
Naam:______________________________________________________________
Geboortedatum:______________________________________________________
Visuele aandoening(en):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Geobserveerd door:
________________
________________
________________
________________

Locatie / Weersomstandigheden
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Datum/tijd
__________
__________
__________
__________

Screening 1 vindt plaats in een voor de leerling zeer bekende en vertrouwde
omgeving. Dit kan dus het eigen klaslokaal of gymlokaal zijn.
Screening 2 vindt plaats in een onbekende ruimte of omgeving.
Screening 3 vindt plaats op een route door de school
Screening 4 op het schoolplein
Houding t.a.v. het zien

1.

1.Beleeft zichzelf als blind
2.Is zich bewust dingen te kunnen zien
3.Weigert aandacht te besteden aan visuele stimuli
4.Mist interesse om te kijken
5.Heeft voortdurend visuele aandacht
6.Is nieuwsgierig naar visuele objecten
7.Stelt vragen over hetgeen visueel waargenomen
wordt
8.Heeft een reëel beeld van eigen visuele
beperkingen
9.Vindt zelf dat voor bepaalde doeleinden visus
goed gebruikt wordt.
10.Vindt van zichzelf dat hij normaal ziet
Gebruik van visus
1.Kan personen herkennen die binnenkomen of
passeren
2.Kan grote stilstaande voorwerpen herkennen
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2.

3.

4.

3.Kan grote stilstaande voorwerpen in detail
beschrijven
4.Heeft veel last van licht
5.Is gebaat bij veel licht
6.Heeft last bij overgangen van licht naar donker of
omgekeerd
7.Loopt tegen stoelen en tafels
8.Kan zijn eigen plek in de klas probleemloos vinden
9.Loopt aarzelend door de klas
10.Loopt in de gangen tegen medeleerlingen op
11.Loopt met medeleerlingen mee
12.Loopt in de gangen aarzelend aan de zijkanten
13.Durft op het schoolplein te rennen
14.Doet op het schoolplein mee aan bijv. tikkertje,
trefbal o.i.d.
15.Loopt tegen medeleerlingen op
16.Doet niet mee op het schoolplein
17.Struikelt over losliggende tegels
18.Struikelt over de stoeprand
19.Loopt tegen hekjes op
20.Kan overhangende takken vermijden
21.Kan plassen op het schoolplein / straat vermijden
22.Kan de speelattributen (knikkerpotje) herkennen
Opmerkingen:

Deel deze info met de O&M instructeur van de leerling.
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