
Inburgering van  
slechtziende en blinde 
anderstaligen
consultatie en advies vanuit 
Koninklijke Visio

Als gemeente heeft u per 2022 meer taken en regie 
bij de inburgering van nieuwkomers. De inburgering van 
anderstaligen met een visuele beperking vraagt om 
specifieke expertise. 

Daarom biedt Koninklijke Visio, expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen, ondersteuning aan alle 
Nederlandse gemeenten en reguliere taalaanbieders bij het 
toegankelijk maken van het inburgeringstraject voor 
nieuwkomers met een visuele beperking. Op de achterzijde  
leest u wat wij aan ondersteuning kunnen bieden.

Koninklijke Visio 
expertisecentrum  
voor slechtziende en 
blinde mensen

www.visio.org



Ondersteuning vanuit Visio

1 Diagnostiek en vraagverheldering 
  De regierol van de gemeente start 

met een brede intake. Met deze 
intake wordt vastgesteld welke 
leerroute het beste past bij de 
inburgeraar. Visio adviseert de 
gemeente over de aard, duur en 
intensiteit van de begeleiding. Ook 
kan Visio aangeven of de beoogde 
leerroute passend is voor de 
inburgeraar (inburgeraars met een 
visuele beperking kunnen veelal de 
leerbaarheidstoets niet maken). Deze 
adviezen kan de gemeente gebruiken 
bij het opstellen van het Plan 
Inburgering en Participatie (PIP).  

2 Advies aan taalscholen 
  Het is wenselijk om begeleiding, 

materialen en ruimte zoveel mogelijk 
af te stemmen op de mogelijkheden 
van de inburgeraar. Visio kan daarbij 
helpen met:  

-  Advies over taalkundige en sociale 
communicatie. 

-  Advies over de invloed van een visuele 
beperking op de taalontwikkeling en 
specifieke uitdagingen op het gebied 
van begeleiding.

-  Ondersteuning van de taalschool, 
zodat de inburgeraar met gebruik van 
hulpmiddelen en aangepast 
lesmateriaal de lessen kan volgen. 

-  Advies over de toegankelijkheid van 
de fysieke ruimte.

-  Gebruik van hulpmiddelen. 
  Visio kan op afstand en ter plekke 

begeleiden en adviseren.

3  Advies inzet van voorzieningen 
  Mensen met een visuele beperking 

hebben diverse voorzieningen nodig 
om de Nederlandse taal te leren, 
zoals hulpmiddelen, een tolk of een 
taalmaatje. Visio ondersteunt op 
verzoek van de gemeente en/of de 
inburgeraar bij het aanvragen van 
de juiste voorzieningen. 

4  Advies bij aanvragen ontheffingen 
  Het is voor een inburgeraar nog 

steeds mogelijk om een gedeelte-
lijke ontheffing aan te vragen bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
op basis van een beperking. 
Daarmee hoeven niet alle onder-
delen van het inburgerings examen 
te worden afgelegd. Visio 
ondersteunt de inburgeraar hierbij 
en geeft desgevraagd een advies 
aan de inburgeraar, gemeente en  
de taalaanbieder.

  Vragen over advies en 
 consultatie bij inburgering? 
  Neem voor aanvang van een traject 

contact op met:
 Visio Het Loo Erf, vakgroep Taal
 T 088 585 62 00 
 vakgroeptaalvhle@visio.org 

Volg @konvisio op:
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