
Inburgeren met een visuele beperking  
 
Statushouders met een visuele beperking die willen inburgeren om vervolgens een stapje 
hoger te komen op de participatieladder moeten beschikken over een flinke dosis 
doorzettingsvermogen.  
 
In Nederland wonen ongeveer 350.000 mensen met een visuele beperking. Dit is ruim 2 
procent van de bevolking. Berekenen we het aantal blinde en slechtziende migranten aan de 
hand van genoemd cijfer dan komen we op ongeveer 40.000 mensen met een visuele 
beperking die met een andere moedertaal opgroeiden dan het Nederlands. 
 
Iemand is visueel beperkt als hij valt binnen de normen die Koninklijke Visio en Stichting 
Bartiméus, de centra voor de revalidatie van blinden en slechtzienden, hanteren. 
(www.visio.org/www.bartimeus.nl) 
 
Migranten met een beperking kunnen ontheffing van inburgering aanvragen  
Voor migranten met een visuele beperking is deze maatregel niet altijd even duidelijk. 
 
Enkele voorbeelden: 
Aia, 28 jaar, uit Syrië is blind. Zij besluit geen ontheffing van inburgering aan te vragen. Zij 
gaat naar Les Best in Utrecht. Daar wordt ze met open armen ontvangen en haar 
Nederlands bereikt binnen het jaar niveau B2. 
Zij wil graag het inburgeringsexamen doen maar dit examen is er niet voor blinden. Ze kan 
staatsexamen II doen. Les Best wil haar graag helpen evenals Bartiméus. Ze gaat oefenen 
bij Les Best. De staatsexamens kunnen in een passende vorm afgenomen worden. 

Tot 1 januari 2015 konden deze examens het inburgeringsexamen vervangen. Nu moet Aia . 
ook de onderdelen “Oriëntatie op de arbeidsmarkt” doen en “Kennis van de Nederlandse 
Samenleving (KNS)”. Het eerste onderdeel is geen probleem maar het tweede wel omdat dit 
examen hoofdzakelijk uit filmpjes bestaat. 

Jasmine , 38 jaar uit Syrië, is slechtziend. Ook zij weigerde een aanvraag te doen voor 
ontheffing van inburgering. Ze schrijft zich in bij een taalschool in Den Haag.  
Verder dan A1 komt ze niet. Ze kan niet overweg met de e-learning achtergrond van het 
lesmateriaal. Jasmine heeft zich inmiddels aangemeld voor een cursus op de ipad bij een 
instelling voor de revalidatie van blinden en slechtzienden. 
Het is nog maar de vraag of het haar zal lukken. Als slechtziende kun je niet met woordjes of 
antwoorden slepen op een tablet. 

Haron,, 40 jaar uit Eritrea ,  is vanwege zijn visuele beperking geweigerd door een 
taalschool. Hij heeft alsnog ontheffing van inburgering aangevraagd. 
De kans is er dat hij hier niet voor in aanmerking komt vanwege zijn gezichtsvermogen. 
Immers, met een goede loep en vergroting van het lesmateriaal zou hij het 
inburgeringsexamen moeten kunnen halen. 

 

  



De struikelblokken op een rij: 

• De wil om in te burgeren is er bij de meeste blinde en slechtziende migranten zeker. 
• Wat hen weerhoudt is de onzekerheid die gevoed wordt door de overheid en de 

onkunde van begeleiders, lesgevers en anderen die bij de inburgering van migranten 
met een visuele beperking betrokken zijn. 

• Het is voor visueel beperkte migranten volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zijn als 
ze ontheffing van inburgering krijgen. 

• De tijd voor Haron . begint te dringen. Hij heeft een lening ontvangen voor zijn 
inburgering maar weet nog steeds niet wie of liever welke taalschool hem verder wil 
en kan helpen.  

• Migranten die geen ontheffing aanvragen zoals Aia  en jasmine moeten heel wat 
hindernissen nemen voordat ze werkelijk het inburgeringsexamen af kunnen leggen. 

Aia . bofte. De Utrechtse taalschool is de uitdaging aangegaan. Het kostte haar docenten 
extra tijd en bovenal invoelvermogen maar het is ze gelukt. Nu nog een oplossing voor het 
examen kNS. 

Het grootste probleem is het lesmateriaal. 
In Nederland mag iedereen die niet op de gebruikelijke manier kan lezen vanwege een 
oogaandoening het les- en studiemateriaal om laten zetten naar een passende leesvorm.  
Ze kunnen kiezen uit een digitale tekst, het edu-bestand, spraak (dit is op daisy-cd) en 
boeken in braille. (www.dediconeducatief.nl)  

Veel NT2-lesboeken zijn flink visueel. De plaatjes glimmen je toe op bijna alle bladzijden. 
Niet handig voor blinden en slechtzienden. 
Dit kan een docent oplossen door de plaatjes te beschrijven. Handiger is om boeken te 
kiezen die weinig visueel zijn. Dit hangt af van de taalschool, van de methodes die op dat 
moment daar gangbaar zijn. 

Een andere moeilijkheid is de digitale leeromgeving. 
Iemand met een visuele beperking kan leren om adequaat met een computer om te gaan 
Echter, vele teksten en sites zijn niet toegankelijk voor schermlezers. Dit zijn meestal de 
foto’s van teksten, de zogenaamde pdf’s. 

Ideaal zou zijn als een blinde of slechtziende migrant eerst doorverwezen werd naar Visio of 
Bartiméus om te leren omgaan met de computer en overige hulpmiddelen. Helaas geeft dit 
problemen omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen. Deze weg is alleen geplaveid voor 
hen die enigszins Engels spreken. 
  



Samengevat 

• Migranten met een ernstige visuele beperking zouden ontheffing van inburgering 
kunnen krijgen maar wel met daarbij heldere informatie over de gevolgen voor hen 
van deze maatregel; 

• Reeds bij de aanvraag voor ontheffing zouden blinde en slechtziende migranten 
doorverwezen moeten worden naar Visio en/of Bartiméus voor kennismaking met de 
revalidatiemogelijkheden in Nederland;  

• Huisartsen moeten op de hoogte zijn van de perspectieven die de Nederlandse 
maatschappij migranten met een visuele beperking kan bieden. De artsen kunnen de 
migranten vervolgens doorverwijzen naar Visio of Bartimeus;  

Een landelijk kenniscentrum voor deze groep migranten zou kunnen helpen bij 
begeleiding, inburgering en integratie. Dit kenniscentrum kan bestaan uit betrokken 
vrijwilligers die bekend zijn met de problematiek of die bereid zijn zich hierin te verdiepen ; 

Het kenniscentrum geeft dan voorlichting aan educatieve instellingen over de begeleiding 
van migranten met een visuele beperking zodat hun scholing met succes zal worden 
afgesloten; 

Het centrum organiseert Onderzoek naar de manieren van leren door migranten met een 
visuele beperking. De bevindingen kunnen leiden  tot bruikbaar lesmateriaal, toetsen en 
examens.   Dit hoeft geen grote taak te zijn. Immers, in Nederland wonen duizenden blinden 
en slechtzienden  met diploma’s van opleidingen op zak die variëren van middelbaar tot 
universiteir.   

 

Voor meer informatie zie: www.bloemenlangsdeweg.nl  

Hazerswoude, 16 februari 2018 

 


