
Tips voor 
toegankelijk aanbod

MEE NL zet zich in voor mensen met een beperking, waaronder een 

(licht) verstandelijke beperking. Dit doet de organisatie op alle levens-

gebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen 

meedoen in de samenleving.

Organisatie: MEE NL 

Wil je meer weten over MEE NL? 

Kijk dan op mee.nl en kijk welke 

lokale MEE-organisatie bij jou in de 

buurt actief is.

Tips voor de begeleiding van mensen met 
een (licht) verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

  Maak gebruik van afbeeldingen en 

zorg, waar mogelijk dat deze afbeel-

dingen passen bij iemands achtergrond.

  Het is goed als begeleiders van 

mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking ook expliciet vragen naar 

de wens voor taalondersteuning bij 

bibliotheken en/of vrijwilligersorga-

nisaties. Door verschillende aandachts-

gebieden kan deze vraag wel eens 

blijven liggen.

  Wees je ervan bewust dat het een 

lange adem kan hebben om aan 

taalontwikkeling te werken met 

iemand met een (licht) verstandelijke 

beperking.

  Mensen met (licht) verstandelijke 

beperking hebben vaak een begeleider. 

Het is belangrijk om deze persoon in 

een taaltraject te betrekken. 

  Let op je manier van instructie. 

Gebruik niet te abstracte/ingewikkelde 

taal, gebruik veel herhaling en leg 

nieuwe informatie stap voor stap uit.

Tip 1

Tip 4

Tip 5

Tip 3

Tip 2

Deze kaart geeft een aantal tips om de 
ondersteuning door vrijwilligers ook 
toegankelijk te maken voor anders-
talige volwassenen met een visuele 
en/of licht verstandelijke beperking. 



Ontwikkeld 
door:

In opdracht
van:

Organisatie: Koninklijke Visio

De Koninklijke Visio is een expertisecen-

trum voor slechtzienden en blinden. Bij 

Visio kan iedereen terecht met vragen 

over slechtziend of blind zijn. Visio biedt 

informatie en advies, maar ook verschil-

lende vormen van onderzoek, begelei-

ding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Wil je meer weten over hoe je anderstali-

ge mensen met een visuele beperking 

kunt ondersteunen? Kijk dan op 

www.visio.org  of neem contact op via 

vakgroeptaalvhle@visio.org. 

Tips voor de begeleiding van mensen 
met een visuele beperking

Visuele beperking

Organisatie: Bloemen langs de weg

Bloemen langs de weg is een steunpunt 

voor migranten met een visuele beper-

king. Het steunpunt probeert door het 

delen van kennis en ervaring migranten 

met een visuele beperking te helpen met 

het beklimmen van de participatieladder. 

Bovendien staan op de site prachtige 

verhalen van 

Wil je meer weten over het steunpunt 

Bloemen langs de weg? Kijk dan op 

www.bloemenlangsdeweg.nl.

  De leervragen van mensen met een 

visuele beperking zijn verschillend, maar 

allemaal moeten ze met artsen kunnen 

communiceren. Daar ligt een kans voor 

taalleren in het leerdomein gezondheid en 

bewegen.

Tip 1

  Als er veel afbeeldingen in lesmateriaal 

zitten, dan is een andere optie om de 

bijbehorende voorwerpen erbij te pakken, 

zodat ze gevoeld kunnen worden. 

Tip 2

  Schriftelijke instructies kunnen teveel 

tijd kosten voor slechtzienden, waardoor 

de eigenlijke oefening (bijvoorbeeld 

spreken, een invuloefening). Let er dus 

altijd op hoeveel tijd instructie kost en pas 

de instructie eventueel aan.

Tip 4

  Hulpmiddelen (zoals speciale loepen) zijn 

vaak zwaar en groot. Die moeten dus in het 

lokaal blijven staan waar de anderstalige les 

krijgt. Het is belangrijk dat vrijwilligers 

weten dat deze hulpmiddelen er zijn 

en dat ze een vaste plaats krijgen 

op de leslocatie.

Tip 6
  Als je iemand individueel begeleidt, dan 

kun je het lesmateriaal voorlezen en 

oefeningen aanpassen. 

Tip 3

  Het kan een uitdaging zijn om mensen 

met een visuele beperking goed te begelei-

den in een groepje. Belangrijk is om ervoor 

te zorgen dat ze niet ondergesneeuwd 

worden door de rest. 
Tip 5


