
Samen leZen, 
Samen leRen, 
Samen WeRken

een oproep aan overheid, ontwikkelaars, 
uitgevers en het onderwijsveld: 

maak leermiddelen toegankelijk 
voor blinden en slechtzienden!



vIZIRIS

Viziris is de netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking.  

Viziris werkt als belangenbehartiger, lobbyist, gesprekspartner en  

adviseur aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking.  

Viziris is van de:

• Federatie Ouders Visueel Gehandicapten (FOVIG)

• Maculadegeneratie Vereniging (MD Vereniging)

• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS)

• Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG)

• Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten (Glaucoomvereniging)

• Retina Nederland (RN)
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Recht op onderwijs
Kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking hebben recht op 

toegankelijk onderwijs. Maar leermiddelen en studiematerialen worden 

voor hen steeds ontoegankelijker. Vaak zelfs zijn ze onbruikbaar. Leerlin

gen en studenten met een visuele beperking en hun omgeving ondervin

den hier steeds meer hinder van, zowel in regulier als speciaal onderwijs. 

Het gevolg is dat de mogelijkheden om te leren, te studeren, talenten te 

ontwikkelen en daarna maatschappelijk te participeren en te integreren, 

ernstig en structureel bedreigd worden. Sociale uitsluiting en een groei

ende druk op sociale zorg en zekerheid zijn het resultaat. Mensen met een 

visuele beperking willen graag zo veel mogelijk deelnemen aan het maat

schappelijk verkeer en in hun eigen onderhoud voorzien, maar belanden 

relatief vaak in voorzieningen als de Wajong.

Snel maatregelen treffen!
Viziris dringt met kracht aan op spoedige, concrete en effectieve maat

regelen om deze ontwikkeling te stoppen! De overheid moet in overleg  

met betrokken partijen samenhangend en integraal beleid ontwikkelen, 

zodat toegankelijke leermiddelen voor mensen met een visuele beperking 

geen uitzondering meer zijn, maar regel. Wij stellen de volgende oplos

singen voor als uitwerking van algemeen aanvaarde grondrechten en  

(internationale) wet en regelgeving, die het recht op toegankelijk onder

wijs vastleggen.

OntOegankelIjke leeRmIddelen
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vIjf OplOSSIngen

1. Wet- en regelgeving 
De overheid ontwikkelt specifieke wetgeving die ontwikkelaars en  

uitgevers verplicht tot het maken van toegankelijke en inclusieve  

digitale leermiddelen. ‘Inclusive design’ is goed mogelijk! Toch zijn  

moderne digitale lesmethoden, beeldschermtoetsen en examens,  

studieinformatiesystemen, elektronische leeromgevingen, websites en 

overige digitale ‘tools’ (bijvoorbeeld schoolagenda’s en schoolborden) 

ontoegankelijk voor visueel gehandicapten.

2. platform voor digitale toegankelijkheid
Er komt een door de overheid erkend en gefinancierd platform dat,  

met de overheid en de partijen uit het veld, richtlijnen en een keurmerk 

voor toegankelijke digitale leermiddelen ontwikkelt. Expertise en ervaring 

ten aanzien van het toegankelijk maken van digitale leermiddelen wordt 

gebundeld.

3. expertisecentrum didactische aanpassingen
Er komt een expertisecentrum dat didactische kennis bundelt en uitdraagt 

en de noodzakelijke didactische aanpassingen aanbrengt in lesmateriaal 

dat wordt omgezet in aangepaste leesvormen. De overheid stelt op korte 

termijn middelen ter beschikking ten behoeve van zo’n expertisecentrum. 

Visueel didactisch materiaal zoals tabellen, grafieken, figuren en plaatjes 

is nu vaak onbruikbaar voor zeer slechtziende en blinde leerlingen.
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4. tijdige levering aangepaste leesvormen
Uitgevers, onderwijsveld, overheid en producent van aangepaste leesvor

men lossen structureel de knelpunten op in de productieketen. Op korte 

termijn wordt extra menskracht ingezet in piekperioden, om tijdige leve

ring te garanderen. De klant betaalt geen meerkosten voor het aangepaste 

lesmateriaal. De (technische) kwaliteit van het aangepaste lesmateriaal  

is in orde.

5.  ambulante begeleiding en assistentie  
in het hoger onderwijs

De overheid maakt structurele ambulante onderwijskundige begeleiding 

vanuit het speciaal onderwijs mogelijk voor studenten met een visuele 

beperking in het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs.

De instellingen voor Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs zorgen ervoor 

dat hun onderwijs toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. Zij bieden 

hen ook structurele assistentie aan, onder andere bij het verzamelen van 

informatie. 
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negatIeve effeCten van  
OntOegankelIjke leeRmIddelen

De uitvoering van deze maatregelen moet snel op gang komen.  

Anders voorzien wij groeiende negatieve effecten met dramatische  

gevolgen. 

• Uitsluiting van sociale activiteiten 
Lezen met een visuele beperking kost veel tijd en energie. Omdat de 

layout van de pagina de lezer niet kan helpen om snel overzicht te krij

gen over een tekst in aangepaste leesvorm, moet de lezer dit overzicht 

opbouwen vanuit het detail in plaats van andersom: elk woord moet hij 

lezen. De extra tijd en energie die het kost om toegang te krijgen  

tot leermiddelen, leidt tot uitsluiting van maatschappelijke en sociale 

activiteiten naast school en studie.

• afhankelijkheid en overbelasting van de omgeving
Leerlingen en studenten met een visuele beperking zijn extra afhankelijk 

van hulp van hun omgeving als gevolg van de ontoegankelijkheid van 

leermiddelen. Deze ontoegankelijkheid veroorzaakt een onacceptabele 

belasting voor ouders, leerkrachten, medeleerlingen en medestudenten. 

Minstens zo onacceptabel is het negatieve effect van deze afhankelijk

heid op eigenwaarde en zelfbeeld van leerlingen en studenten met een 

visuele beperking.
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• talent blijft onbenut
Leerlingen en studenten met een visuele beperking zijn beperkt in hun 

keuzemogelijkheden voor vakken en studies. Ze volgen vaak noodgedwon

gen onderwijs onder het niveau dat ze aankunnen. Ze zullen steeds vaker 

terugvallen op het speciaal onderwijs. De vervolgopleiding en het beroep 

van hun keuze zijn vaak niet bereikbaar. Evenals een bijdrage aan de maat

schappij die hen voor ogen staat.

• Studievertraging en maatschappelijke uitsluiting 
Problemen in de schoolloopbaan verkleinen de kans op een diploma en 

een baan. Dit vergroot de kans dat mensen met een visuele beperking  

een beroep moeten doen op sociale voorzieningen. 

 



viziris ‘Oog voor een toegankelijke wereld’

Jaarbeursplein 15-4 hg • 3521 AM Utrecht 
Postadres: Postbus 2062 • 3500 GB Utrecht 
T 030 299 28 78 • F 030 293 25 44 
info@viziris.nl • www.viziris.nl

dit manifest wordt ondersteund door:

Bartiméus
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
Contactgroep (blinde en slechtziende) Jongeren en Studenten
Dedicon
FOVIG (federatie ouders visueel gehandicapten)
handicap + studie
Koninklijke Visio
Loket aangepast-lezen
NLBB Vereniging van Leesgehandicapten
Sensis
Stichting Accessibility
WEC-Raad


