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Goed zien (visueel functioneren) van leerlingen is van belang
omgoede prestaties te kunnen leveren op school. Niet altijd is
duidelijk dat problemen met het zien de leerling belemmeren. Het
is voor leerkrachten van belang om hierop alert te zijn en signalen
te herkennen die kunnen wijzen op oogheelkundige problemen.
Wanneer een leerkracht deze signalen herkent, kan een verwijzing
geadviseerd worden. Dit kan ertoe bijdragen dat problemen in het
visueel functioneren snel en meestal eenvoudig opgelost worden.
Mocht dit niet volledig mogelijk zijn, dan kunnen aanpassingen
in de praktijk van alledag de problemen voor de leerling beter
hanteerbaar maken. De leerkracht kan zo, samen met de ouders,
de helpende hand bieden om er voor te zorgen dat de leerling alle
steun krijgt die nodig is voor optimale prestaties. In deze brochure
treft u een aantal eenvoudige tips aan die u kunnen helpen om
deze signalerende taak goed te verrichten. Tevens vindt u in deze
brochure bruikbare informatie voor het geval leerlingen in uw klas
te maken hebben met uitgebreidere oogafwijkingen.
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Waar kunt u zelf op letten?

Lui oog (amblyopie)
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Een positieve benadering door
de omgeving kan het leed zeker
verzachten.
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Bepaalde signalen of
gedragingen van leerlingen
kunnen ook duiden op
oogproblemen
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van (gedetailleerde)
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afbeeldingen.

wijzen op een oogheelkundige
afwijking.
•	Niet goed op het bord kunnen
kijken.
•	Knijpen van de ogen bij poging
alles op het bord te kunnen
zien.

Scheelzien (strabismus)
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niet op hetzelfde punt gericht zijn.

worden.

Hoewel deze afwijking meestal op
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•	Voorkeurstand van ogen
en hoofd (torticollis).
•	Vaak één oog dichtdoen bij
het werk.
•	Aanhoudende hoofdpijn
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•	Regelmatig voorwerpen

•	Problemen bij korte kijkafstand:
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Signaleren van oogproblemen
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Voor de leerkrachten in zowel het
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•	Problemen met interpreteren

onderwijs zal het daarom duidelijk

(eventueel in combinatie met
onhandig gedrag en/of de
samenwerking van de ogen).
•	Moeite met benoemen van
de kleuren (komt overwegend
bij jongens voor).

•	Achterstand in ontwikkeling.

Verwijzing en diagnostiek
Bepaalde signalen of gedragingen
van leerlingen kunnen ook duiden
op oogproblemen. Voordat andere
stappen door de school of de ou
ders worden overwogen is het ver
standig om door een oogheelkun
dig team (oogarts en/of orthoptist)
te laten nagaan of dit aan de orde
is. Te denken valt aan:
•	onzekere reacties of angstig
gedrag;
•	aanhoudende vermoeidheid;
•	achteruitgang in school/leer
prestatie;
•	onhandigheid en/of onzeker
gedrag of ongeïnteresseerd zijn;
•	niet of nauwelijks betrokken
zijn bij groepsinstructie;
•	verkeerd woordbeeld
(kan duiden op dyslexie maar
eventueel oogheelkundige
problematiek moet hierbij op
voorhand worden uitgesloten);
•	achterstand in ontwikkeling.
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de richting van een oogheelkundig

Leerlingen met oogheel
kundige problemen

probleem is het raadzaam de

Wat kunt u verder doen indien

ouders/verzorgers van het kind

bekend is dat een kind een oog

hiervan in kennis te stellen en

heelkundig probleem heeft?

contact op te nemen met de jeugd

Neem de tijd voor de leerling om

arts. Deze zal aan de hand van

uit te zoeken in hoeverre hij of zij

nader onderzoek beslissen of ver

in het leerproces wordt gehinderd.

wijzing naar een oogheelkundig

Bied ondersteuning bij het accepte

team (orthoptist en/of oogarts)

ren van het feit dat het kind veelal

noodzakelijk is. De orthoptist, als

gemak heeft van optische hulpmid

HBO geschoolde professional,

delen (een kind is niet zielig als

houdt zich bezig met onderzoek,

het een bril moet dragen). Het kan

diagnose en (niet-operatieve) be
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handeling van patiënten met ver

meer naar voren in de klas te plaat
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sen. Geef zo nodig wat extra tijd

oogbewegingsstoornissen, lees- en/

om werk af te maken.

of hoofdpijnklachten en klachten

Medeleerlingen zijn vaak bereid

kleurzingestoorden hun voordeel

Tot slot: een positieve instelling

over dubbelzien. Ook als het kind al

hun klasgenoten te helpen om het

kunnen doen (dus bv. geen ge

naar het kind met als doel om het

eerder door een oogheelkundig

(oogheelkundig) ongemak te ver

kleurd krijt op het bord g
 ebruiken

visueel functioneren te optimalise

team is nagekeken en/of in controle

lichten. Besteed aandacht aan de

maar wit). Zie: www.kleurenblind

ren, zal bijdragen aan het verbete

is zal verwijzing moeten plaatsvinden

verlichting. Goede verlichting van

heid.nl/kleuren/boeken.shtml:

ren van de schoolprestaties en de

indien oogheelkundige problemen

het werk is belangrijk. Tegenlicht

Kleurenblindheid in het onder

groei naar volwassenheid.

(blijven) optreden.

kan extra problemen geven. Zet het

wijs. J.Klaver. Er is een Cito toets

kind dan met de rug naar het raam.

beschikbaar voor kleurenblinden.

Instellingen voor mensen met een

Bij slechtziendheid zal het praktisch

Niet ieder oogheelkundig probleem

visuele beperking kunnen u meer

zijn de leermiddelen hieraan aan

is volledig oplosbaar; houd daar

informatie geven. Hiervoor verwij

te passen zoals: schuine lessenaar,

rekening mee. Motiveer het kind

zen wij u naar de websites:

vergroting van tekst, ondersteuning

om het maximale resultaat uit het

Bartiméus: www.bartimeus.nl

door een loep etc. Bij kleurenblind

zien te halen.

Sensis: www.sensis.nl

heid zal het praktisch zijn voorwer

Als er echt sprake is van (ernstige)

Visio: www.visio.org

pen van gelijke kleur te bundelen

slechtziendheid kan de school on

en de naam van de kleur hierop

dersteuning krijgen van één van de

aan te geven. Ook met contrast

organisaties voor blinde en slecht

vergroting zullen slechtzienden en

ziende kinderen.

Indien signalen op school wijzen in
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