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Kleuters met een cerebrale visuele inperking (CVI) zijn kinderen die ‘goede ogen 

hebben en toch niet goed kunnen kijken’. Ze hebben problemen met visuele 

aandacht, met het opnemen en verwerken van visuele informatie en met het 

oproepen en gebruiken van die informatie voor allerlei activiteiten. Dat komt door 

een stoornis in het visuele systeem.

Met deze nieuwe versie van het in 2002 verschenen Werkboek voor de begeleiding 
van kinderen met visuele perceptiestoornissen (CVI) leggen medewerkers van 

Centrum Ganspoel het resultaat voor van de voortgezette reflectie op hun begelei-

dingswerk. Dat omvat het ‘werken’ met kleuters, het overleg met ouders en kleu-

terleidsters in gewone en speciale scholen, bezinning en studiewerk in de teams.

Deel 1 is een toegankelijke uitleg over de neurologische en neuropsychologische 

basis van CVI. Deel 2 gaat over de pedagogische vraagstelling van kleuters met CVI. 

Welke ondersteuning vragen ze in de kleuterschool? In deel 3 vindt de lezer een 

beschrijving van de ’begeleiding de hele dag door’, vanaf het moment waarop de 

kleuter aankomt in de school en verder doorheen de wisseling van activiteiten en 

gebeurtenissen van een dag in de kleuterschool.

Zowel onze maatschappij als ons (kleuter)onderwijs zijn sterk visueel georiënteerd.  

In dit boek vindt men een aantal kwaliteitseisen terug die gelden voor visuele 

leermaterialen, meer bepaald voor een grote groep kinderen met als gemeenschap-

pelijk kenmerk: nood aan structuur, systematiek en duidelijkheid. 
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De auteurs van dit boek werken in de diensten thuisbegeleiding en  

geïntegreerd kleuteronderwijs (GON) van Centrum Ganspoel, een centrum 

voor de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en 

meervoudige beperkingen in Huldenberg.
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Woord vooraf

Met gepaste trots bieden wij deze nieuwe uitgave aan van het Werkboek voor de bege-
leiding van kleuters met CVI.

Meer dan tien jaar geleden hebben we in Ganspoel een eerste boek geschreven over 
de begeleiding van kleuters met cerebrale* visuele inperking of CVI. Dat boek is al 
een hele tijd niet meer te krijgen. Een herdruk was niet voldoende, omdat we onder-
tussen veel bijgeleerd hebben over CVI en over de beperkingen die deze stoornis met 
zich mee brengt voor jonge kinderen. We hebben ook beter begrepen hoe we bij de 
begeleiding van kleuters rekening kunnen houden met de mogelijke gevolgen van CVI 
voor de ontwikkeling. Onze kennis wilden we opnieuw bundelen in een boek, waar-
mee we veel mensen hopen te bereiken: in de eerste plaats ouders van kleuters met 
CVI en begeleiders in de gewone en de speciale kleuterschool. Daarom is dit opnieuw 
en zelfs nog meer een praktisch boek, waarmee we inzicht proberen te geven en veel 
concrete adviezen aanreiken, en dat hopelijk ook inspirerend kan zijn voor wie zelf op 
weg gaat met een kleuter.

Het boek is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel is nieuw en daarin proberen 
we als niet-specialisten de neurologische* en de neuropsychologische* basiskennis 
met betrekking tot visuele perceptiestoornissen te verduidelijken. De vele concrete 
voorbeelden en beschrijvingen van het gedrag van kinderen met CVI moeten de lezer 
helpen om zich een beeld te vormen van wat CVI is. Voor wie met een kind werkt, 
zou dit beeld ook houvast moeten bieden om de begeleiding richting te geven en te 
toetsen. Daarvoor is ook deel 2 belangrijk.

Het tweede deel is pedagogisch. Het vertrekt van een ‘pedagogische vraagstelling’, die 
we hier algemeen formuleren maar die voor ieder kind opnieuw individueel vertaald 
moet worden. Bij de begeleiding van een kleuter met CVI ‘komt er heel wat kijken’. 
Zelf laten we ons bij het uitwerken van een aantal principes van de begeleiding inspi-
reren door auteurs en denkrichtingen die sterk zijn in het refl ecteren op de praktijk. Ze 
analyseren de praktijk van het begeleidingswerk vanuit een sterke visie en leveren er 
op hun beurt een bijdrage toe.

Onze bijdrage tot de begeleiding van kleuters met CVI staat in deel 3. De dagelijkse 
begeleiding in de kleuterschool is ons antwoord op de behoeften van kleuters met CVI 
aan veiligheid, duidelijkheid, structuur, individuele begeleiding. Die behoeften zijn 
herkenbaar vanaf het moment waarop de kleuter aankomt op school en er letterlijk 
zijn plaats zoekt in de kring, en verder doorheen een wisseling van activiteiten en 
gebeurtenissen. Bij de beschrijving van de begeleiding ‘heel de dag door’ geven we 
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telkens aanwijzingen, die evenveel illustraties als uitwerkingen zijn van de basisprin-
cipes uit deel 2.

We waren gelukkig met veel mensen om dit boek te schrijven. Dat deden we met een 
werkgroep van de ambulante diensten van Ganspoel. Van de dappere pioniers van het 
eerste boek bleven de thuisbegeleiders Greet Vissenaekens en Tiene Vanreybrouck 
over. Greet was ook de sturende kracht achter deze werkgroep. De GON-kleuterleid-
sters – de Vlaamse term voor ambulante begeleiders in de gewone kleuterscholen 
– hebben intensief meegewerkt en veel nieuwe ideeën en oplossingen aangebracht. 
Ineke Luyten en Sine Vanhoute waren heel creatief bij het zoeken en het aanmaken 
van illustraties. Andere collega’s hebben mee gezocht, gelezen, adviezen en suggesties 
gegeven voor aanpassingen en verbeteringen. Marcia Caekelbergs heeft de lay-out van 
het manuscript ter harte genomen zoals ze dat altijd doet: met veel geduld en inzet.

We waren met veel meer – in Ganspoel en daarbuiten – om de expertise die de fun-
dering vormt voor dit werk op te bouwen, te borgen en te delen. Aan iedereen die 
daartoe op enige manier heeft bijgedragen zeggen we oprecht dank.

Niet in het minst bedanken we de ouders van kinderen met CVI en de kinderen zelf. 
Een boek als dit zou kunnen gelezen worden als een opsomming van bijzondere pro-
blemen en – zeer gedeeltelijke – oplossingen. Kleuters met CVI confronteren ons in-
derdaad met een problematiek die weinig gekend is en ze stellen ons vragen waar we 
vaak nog geen antwoord op weten. Maar deze kleuters zijn zo veel meer! Het zijn 
dappere kinderen, die vaak heel creatief zijn in het vinden van oplossingen. Allemaal 
hebben ze – naast hun beperking – ook sterktes die ze inzetten om vol te houden en 
door te gaan, ook als het heel moeilijk is. Maar als we samen werken, lachen we ook 
veel en zien we hen genieten van leuke momenten. We hebben echt heel veel van hen 
te leren! Dus Hanne, Frank en Toon – en alle anderen: heel veel dank.

LEO DELAET

2014
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Inleiding

Dit werkboek gaat over kleuters die niet goed kunnen kijken.

Hoe komt het dat deze kinderen zo weinig visuele aandacht hebben? Dat ze zo veel 
missen van wat er te zien is? Waarom hebben ze zo’n moeite om eenvoudige afbeel-
dingen te herkennen? Of om situaties te overzien en te begrijpen wat er gebeurt? Om 
hun weg te vinden, zelfs op bekend terrein? Of om vaardigheden te leren die steunen 
op de visuele waarneming, zoals puzzelen, tekenen en bouwen...?

De oogarts vindt bij deze kinderen geen ern stige oogafwijking, die deze moeilijkheden 
kan verklaren.

De oorzaak van de problemen blijkt een stoornis te zijn in de hersenen. Daarom 
spreken we van cerebrale* visusstoornissen.

De algemeen gebruikte Engelse term voor deze visuele problemen is Cerebral Visual 
Impairment (CVI). De Nederlandse benaming, die hiermee overeenstemt, is Cerebra-
le* Visuele Inperking. Het gebruik van deze benaming laat toe om de internationale 
afkorting CVI te behouden. Deze afkorting gebruiken we in ons werkboek.

De precieze oorzaken van CVI kunnen verschillend zijn, maar meestal is er rond de 
geboorte in de hersenen schade veroorzaakt met blijvende gevolgen voor het kijken en 
voor de ontwikkeling, soms op meerdere domeinen. We zien dan ook bij kinderen met 
CVI nog andere problemen en beperkingen: verstandelijke en/of motorische beperkin-
gen, aandachtsstoornissen, epilepsie, autismespectrumstoornissen. Kinderen met CVI 
zijn vaak kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen.

De diagnose CVI stellen is werk voor specialisten. Er moeten veel verschillende soor-
ten informatie samengebracht worden: medische informatie over de voorgeschiedenis, 
medische informatie over het vroegere en het huidige visuele functioneren, psycholo-
gische onderzoeksgegevens en observatiegegevens met betrekking tot het kind thuis 
en op school. Als er ook andere stoornissen of beperkingen zijn, moeten die mee in 
kaart gebracht worden om een volledig beeld van het kind te bekomen.

De begeleiding van kleuters met CVI is beslist geen gemakkelijke opdracht. De teams 
vroegbegeleiding (thuisbegeleiding) en geïntegreerd kleuteronderwijs (GON) van het 
Centrum Ganspoel hebben in theorie en praktijk de problematiek van kleuters met 
CVI beter leren kennen. Door kleuters te observeren als ze spelen en ‘werken’, door 
te overleggen met kleuterleidsters, door samen met ouders en kleuterleidsters na te 
denken over ‘goede begeleiding’: zo hebben we ook voor dit nieuwe boek gewerkt.
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De opbouw en de inhoud zijn anders dan in het eerste boek. Het is wel weer een 
werkboek over kleuters met CVI en een (rand)normale begaafdheid of een lichte tot 
matige verstandelijke beperking en lichte tot ernstige motorische beperkingen. De 
kleuters met CVI over wie dit boek gaat, maken wel degelijk gebruik van de visuele 
waarneming als informatiekanaal. Voor veel kleuters is dat ook nog het eerste informa-
tiekanaal – naast luisteren en tasten. Er zijn ook kinderen met CVI bij wie de visuele 
waarneming zo zeer tekortschiet of onbetrouwbaar is, dat ze er (bijna) geen gebruik 
van maken. Deze kinderen hebben een heel aparte benadering nodig, die we hier niet 
uitwerken.

Veel kleuters met CVI starten in de gewone basisschool, soms kunnen ze daar ook na 
de kleutertijd blijven. Dat hangt onder meer af van de ondersteuning die beschikbaar 
is en van de mogelijkheden voor differentiatie op vlak van leerdoelen en onderwijs-
leermethodes. Andere kinderen met CVI zetten de stap naar een school voor speciaal 
onderwijs.

De ideeën van dit werkboek zijn geschikt voor de gewone kleuterschool en voor de 
speciale school voor kinderen met leerproblemen en kinderen met motorische beper-
kingen.

We hebben opnieuw een praktisch boek willen maken, dat een beroep doet op in-
zicht, creativiteit en inlevingsvermogen. Het zet je als kleuterleid(st)er, therapeut of 
begeleid(st)er aan het denken en helpt je om met deze kinderen aan het werk te gaan. 
De bijlagen bij het boek zijn bedoeld om te kopiëren en te gebruiken: hoe meer hoe 
liever! De betekenis van een aantal ongewone termen of moeilijke woorden, die we 
aanduiden met een*, vind je terug in de woordenlijst achteraan.

Dit is ook een boek voor ouders. Voor hen is het vaak moeilijk om aan hun omge-
ving uit te leggen dat hun kind niet goed kan kijken. Dat is ook niet eenvoudig. Het 
boek kan daarbij helpen.

Het hele werkboek is een blijvende uitnodiging aan de lezer om zijn ervaringen 
met ons te delen en samen met ons verder te zoeken hoe we kleuters met CVI nog 
beter kunnen begrijpen en begeleiden.



Deel 1.
Kleuters met cerebrale visuele inperkingen
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Cerebrale visuele inperking of CVI: een 
probleem met kijken

1.1 Kleuters met CVI zien wel, maar kunnen toch niet goed kijken

De term Cerebrale* Visuele Inperking of CVI verwijst naar visuele problemen waarvan 
de oorzaak in de hersenen ligt.

Kleuters met CVI hebben meestal problemen met visuele aandacht en visuele opmerk-
zaamheid. Dat zijn basisvoorwaarden om snel en effi ciënt visuele informatie te kun-
nen opnemen en verwerken.

Kinderen met CVI hebben het moeilijk met weten wat je ziet en met onthouden 
wat je gezien hebt. De grote verzameling van beelden, die wij in de loop van ons leven 
aanleggen, en die ook wel een visuele databank of visuele bibliotheek genoemd wordt, 
komt met moeite tot stand. Het is soms verrassend dat een kleuter met CVI zo moei-
lijk voorwerpen, personen en afbeeldingen kan herkennen en benoemen. Prenten of 
tekeningen van heel alledaagse dingen en zeker complexe afbeeldingen van situaties 
of gebeurtenissen zorgen voor problemen. Sommige kleuters met CVI hebben het heel 
moeilijk om visuele herkenningspunten op te slaan en te gebruiken, waarmee ze in de 
klas of in de school de weg kunnen vinden, of waarmee ze iets kunnen terugvinden in 
de kamer, in de speelgoedkast of op de ontbijttafel.

Heel wat kinderen met CVI hebben moeite met het coördineren van kijken en 
bewegen. Dat heeft gevolgen voor alledaagse activiteiten: een glas water inschenken, 
jezelf aankleden, een bal naar een doel gooien, fi etsen.

Bij wat grotere kleuters zijn activiteiten die gebaseerd zijn op de visuele waarne-
ming, zoals tekenen en bouwen, erg moeilijk.

1.2 Is er iets mis met de ogen?

Uit onderzoek weten we dat sommige kinderen met CVI minder scherp zien of een 
kleiner gezichtsveld* hebben dan kinderen zonder problemen. Toch geeft de oogarts 

1.
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aan dat de minder goede werking van de ogen geen verklaring biedt voor de proble-
men die we vermeld hebben.

Voor de moeilijkheden met visueel-motorische en visueel-ruimtelijke* taken zoals 
tekenen, puzzelen en bouwen biedt de motorische stoornis, die veel van deze kinde-
ren wel hebben, ook geen voldoende verklaring.

Wat is er dan aan de hand? Wetenschappers zeggen dat we kijken met onze ogen en 
met onze hersenen.

We nemen aan dat er bij CVI defecten of stoornissen zijn in die gebieden van de her-
senen die belangrijk zijn voor het aandachtig en gericht kijken, voor de verwerking 
van visuele informatie en voor de toepassing van de visuele informatie in denken en 
handelen. Door deze defecten of stoornissen in de hersenen wordt het kijken – het 
resultaat van de samenwerking tussen ogen en hersenen – verstoord.

Met moderne technieken voor beeldvorming (NMR-scans*) kunnen de letsels in de 
hersenen overigens vaak wel maar toch niet altijd aangetoond worden. Naargelang de 
plaats en de grootte van het letsel in de hersenen en naargelang er ook oogproblemen 
zijn, zijn er veel vormen en gradaties in de kijkproblemen van kinderen met CVI.

1.3 Eerste kennismaking met visuele functies

Om de betekenis van CVI voor het kijken uit te leggen, moeten we het eerst hebben 
over visuele functies.

Visuele functies zijn aparte vaardigheden die samen maken dat je goed of minder goed 
kunt kijken en dingen kunt doen waarbij het kijken een rol speelt.

Aandachtig kijken en blijven kijken, je omgeving visueel onderzoeken en daarvoor 
de nodige oogbewegingen maken, een voorwerp onderscheiden ten opzichte van de 
achtergrond, gezichten herkennen, de relatie zien tussen voorwerpen die op, onder, 
boven, ... elkaar staan, je ogen en je handen laten samenwerken, dezelfde fi guur of 
hetzelfde symbool herkennen in een rij, een situatie overzien op een afbeelding of in 
de realiteit, ... Dat zijn allemaal voorbeelden van visuele functies, die gelokaliseerd 
zijn in specifi eke gebieden van de hersenen (fi guur 1.1).

De gekleurde blokjes in fi guur 1.1 stellen dergelijke functies voor. Elke functie is een 
onderdeel in het proces van de opname en de verwerking van visuele informatie.

De gevolgen van een stoornis in de visuele functies bespreken we verder nog in 
hoofdstuk 2 van dit deel.

1.3.1 Het basale visuele systeem

Lagergelegen delen van de hersenen, waaronder de thalamus* (zie fi guur 1.2) spelen 
een belangrijke rol bij de basale verwerking* van visuele (en ook andere) informatie.
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Figuur 1.1. Visuele functies (naar G. Dutton – versie BC Spermalie 2012).

Figuur 1.2. Thalamus (bron: www.natuurinformatie.nl).

Als hier een stoornis is, krijg je een ernstig visueel aandachtsprobleem. De visuele aan-
dacht kan niet of moeizaam gericht worden, doordat de selectie van visuele prikkels 
niet of onvoldoende gebeurt.
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1.3.2 De visuele functies van het ventrale netwerk

Deze visuele functies zijn gelokaliseerd aan de onderzijde van de hersenen. Ventraal 
betekent letterlijk: de buikzijde; bij de hersenen is dat onderaan.

Bepaalde hersengebieden zijn verantwoordelijk voor het waarnemen en het herken-
nen van patronen en vormen, kleuren, bewegingsrichtingen, letters en woorden, ge-
zichten, gezichtsuitdrukkingen en voor het herkennen en het onthouden van trajec-
ten.

In fi guur 1.1 worden ze voorgesteld door de groene en de blauwe blokken. De rode 
blokjes gaan over het waarnemen van beweging en behandelen we elders.

Als de ventrale functies verstoord zijn, is het herkennen van voorwerpen en zeker van 
afbeeldingen vaak bemoeilijkt. Het opbouwen van een databank met visuele gegevens 
(een soort visuele bibliotheek: blauwe blokken) verloopt moeizaam, kost meer tijd 
dan normaal en blijft problematisch. Het herkennen en het onthouden van locaties 
lukt onvoldoende, zodat er problemen ontstaan met visueel-ruimtelijke oriëntatie* en 
mobiliteit.

1.3.3 De visuele functies van het dorsale netwerk

Deze visuele functies zijn bovenaan gesitueerd in de hersenen. Dorsaal betekent let-
terlijk: de rugzijde; bij de hersenen is dat bovenaan.

De functies van het dorsale netwerk worden in fi guur 1.1 voorgesteld door de ge-
kleurde blokjes boven in de hersenen.

De dorsale functies zijn samen met de thalamus* verantwoordelijk voor het bewust 
richten van de visuele aandacht en voor het loslaten en het verplaatsen van de visuele 
aandacht (de bruine blokjes in het schema).

Andere gebieden (voorgesteld door de oranje blokjes) zorgen samen met de thalamus* 
voor het verdelen van de visuele aandacht over verschillende zaken. Dat is nodig om 
bijvoorbeeld het overzicht te behouden over situaties of om grote afbeeldingen met 
veel details te begrijpen. Als we kijken vanaf een afstand, is er heel veel te zien; de 
dorsale functies spelen een belangrijke rol bij het ordenen, opnemen en analyseren 
van al die visuele informatie.

De werking van deze hersengebieden laat toe om andere zintuigen te betrekken, de 
visuele aandacht te delen met andere zintuigkanalen (kijken en luisteren, kijken en 
voelen, ...) en om kijken te combineren met handelen, met praten, enzovoort.

De dorsale visuele functies ondersteunen het ruimtelijk handelen: bewegingen worden 
gepland (de bruine blokjes) en tijdens het handelen visueel bijgestuurd (de paarse 
blokjes). De lichtblauwe blokjes hebben te maken met oogbewegingen. Deze functies 
zijn belangrijk om je bijvoorbeeld vlot te kunnen verplaatsen in een drukke ruimte of 
bij het nemen van een trap. Samenwerking met hersengebieden die instaan voor de 
motoriek, is daarvoor uiteraard noodzakelijk.
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Ook visueel-ruimtelijk inzicht* heeft te maken met dorsale visuele functies, die maken 
dat we effi ciënt en inzichtelijk kunnen handelen in de ruimte.

Wij spreken van een ventraal en dorsaal netwerk om – in navolging van auteurs als 
Hyvärinen (2010) – te benadrukken dat de visuele functies samen een netwerk of een 
systeem vormen met veel onderlinge interacties en terugkoppelingen. In sommige tek-
sten gebruikt men de termen ‘ventrale stroom’ en ‘dorsale stroom’. Daarmee wordt de 
nadruk gelegd op het verloop van het proces waarbij visuele informatie continu geana-
lyseerd en verwerkt wordt. Het zal duidelijk zijn dat het ventrale en dorsale netwerk 
er samen voor zorgen dat we adequaat kunnen handelen in allerlei omstandigheden.

1.4 Visuele functies en CVI: geen eenvoudig verhaal

Bij kinderen met CVI kunnen meerdere functies gestoord zijn. Er zijn veel verschil-
lende combinaties van problemen mogelijk, zoals er verschillende visuele functies zijn 
die (al dan niet samen) gestoord kunnen zijn.

En er is nog meer. Om kinderen met CVI goed te begrijpen, moet je ook nog weten dat 
hun kijkgedrag niet alleen op een aantal punten bemoeilijkt is, maar dat de problemen 
wisselend kunnen zijn. Wat vandaag lukte, lukt morgen misschien niet. De hulp die 
vandaag niet nodig is, kan morgen onmisbaar zijn. Vandaag herkennen ze het plaatje 
met de leeuw, morgen niet. Vandaag vindt je kind zijn knuffel wel, morgen zoekt hij 
tevergeefs – ook al ligt de knuffel dichtbij. Vermoeidheid speelt een rol, drukte in de 
omgeving ook, medicatie kan een rol spelen. Het wisselende visueel presteren is voor 
ons moeilijk te bevatten, het is ook moeilijk voor iedereen die te maken heeft met 
kinderen met CVI. Voor de kinderen zelf is het – als ze groter worden en zich daarvan 
bewust zijn – ook heel vreemd. Het kan hen erg onzeker maken.

In het volgende hoofdstuk doen we een poging om meer in detail uit te leggen waar-
mee jonge kinderen en kleuters met CVI het moeilijk hebben. Eerst beantwoorden we 
nog enkele vragen.

1.5 Hoe krijg je CVI?

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor een stoornis die aanleiding geeft tot CVI:
 – Baby’s kunnen bij de geboorte door verschillende oorzaken een tekort aan zuurstof 

hebben in de hersenen of ze kunnen een bloeding krijgen in de hersenen, waar-
door er een beschadiging is; zeker bij te vroeg geboren baby’s gebeurt dat nog wel 
eens.

 – Er kan een fout zijn in de ontwikkeling van de hersenen, nog voor de geboorte.
 – Sommige ziektes kunnen de hersenen beschadigen (door virussen of bacteriën of 

een hersentumor).
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 – Een ernstige val of een auto-ongeluk kan schade veroorzaken in de hersenen.
 – Er zijn aanwijzingen dat de behandeling van tumoren met chemotherapie de oor-

zaak kan zijn van CVI.

1.6 Komt CVI alleen voor of heb je dan ook nog andere problemen?

Een beschadiging in de hersenen kan klein of groot zijn; er kunnen meerdere delen 
van de hersenen beschadigd zijn.

Heel wat kinderen met CVI hebben daardoor naast hun visuele problemen ook 
problemen met het bewegen van hun armen en benen. Of met leren. Met aandacht en 
concentratie. Of met het begrijpen van communicatie en het leggen van contact. Som-
mige kinderen hebben epilepsie.

De delen van de hersenen die niet beschadigd zijn, doen het wel goed en daardoor 
hebben kinderen met CVI ook sterke kanten en zeker niet alleen beperkingen.

Als we de gebieden waar het kijken een rol speelt, vergelijken met andere domeinen 
van de ontwikkeling, dan merken we bij kinderen met CVI grote verschillen. Vaak 
doen deze kinderen het heel wat beter op cognitieve taken die een beroep doen op taal 
en spraak. Veel kinderen met CVI zijn vlotte praters en kunnen auditieve informatie 
goed onthouden. Zo compenseren ze voor een deel ook de visuele beperkingen.

1.7 Hoe wordt CVI vastgesteld?

Kinderen met CVI zijn vaak zorgenkinderen, bijvoorbeeld omdat ze te vroeg geboren 
zijn. Of omdat er voor of na de geboorte andere problemen waren.

Deze kinderen worden in gespecialiseerde centra opgevolgd. Specialisten kijken 
hoe de kinderen zich ontwikkelen en waar er misschien problemen zijn. Ouders krij-
gen raad en ondersteuning, er wordt therapie gestart en thuisbegeleiding.

Als deze jonge kinderen problemen hebben om goed te kijken, wordt dat vaak ook 
vroeg opgemerkt.

Bij andere kinderen worden de problemen met kijken opgemerkt in de kleutertijd, 
als hun leeftijdsgenootjes beginnen met tekenen, bouwen en puzzelen en voluit op 
ontdekking gaan.

Er zijn heel wat tekens die kunnen wijzen op CVI en die opgemerkt kunnen worden 
als we aandachtig kijken naar wat de kinderen (niet) doen. Je vindt die tekens terug 
in de signaallijst (pp. 153 e.v.). Ook zonder signaallijst worden aandachtige ouders 
vaak ongerust over het kijkgedrag van hun kind. Ze vergelijken het gedrag van hun 
kind met wat andere kinderen van dezelfde leeftijd doen; soms zal een grootouder of 
een medewerker van de kinderopvang signaleren dat het kind niet kijkt zoals je zou 
verwachten.
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Illustratie: de ontwikkeling van het kijken bij normale baby’s

We zijn soms verwonderd over wat een normaal ziend kind op jonge leeftijd al ziet of 
waarop het reageert. Dat is ook al heel wat, zoals blijkt uit dit overzicht.

Vanaf de leeftijd van 8 weken wordt een kind geboeid door andere kinderen die in de 
kamer spelen; het kijkt graag naar televisiebeelden die snel verande ren; het kind wordt 
geboeid door wapperende gordijnen; het ontdekt licht ge vende dingen, bijvoorbeeld een 
kaars die fl ikkert; het kind kijkt en/of lui s tert graag naar de be we gen de mond van een 
p e r s oon die praat of eet.

Vanaf 12 weken draait de baby met de handjes en bestu deert de boven- en onderkant 
daarvan; ook de bewegingen van de voeten worden grondig bestu deerd; er gaat veel aan-
dacht naar het gezicht, de mond en de haren van de mensen in de buurt.

Vanaf 6 maanden kan het kind afwisselend van het ene speel tje naar het andere kijken; 
het kan ook afwisselend naar een persoon kijken op verschillende foto’s en naar een dier 
in verschillen de prentenboeken; het kind observeert de bewegingen van een dier, vooral 
als het iets afwijkt van het normale, bijvoorbeeld: een hond die met korte pasjes trippelt 
over parket; het kind observeert de bewegingen van een persoon die iets anders doet dan 
gewoonlijk, bijvoorbeeld: mama die zingt of danst en klapt; het kind heeft veel aandacht 
voor kleine details of onderdelen van het speelgoed of andere spullen, bijvoorbeeld: eti-
ket ten aan handdoeken en knuffels, stickers aan speel goed, ...

Vanaf 9 maanden laat het kind merken dat het bijvoorbeeld een vlieg tuig, auto, vis of poes 
steeds weer herkent, zowel het echte ding als op een plaatje; het kind laat merken dat het 
bijvoorbeeld ‘ r o nd’ van andere vormen onder scheidt, omdat het steeds de ronde vormen 
uit een stapel pakt; het kind experimenteert met zijn zicht, het gaat bijvoor beeld alles 
door een zandbakzeefje bekijken, door het gaas van de vliegendeur, door glas, ...; het laat 
merken dat het zichzelf herkent op een foto of in een spiegel.

Uit: Van de Rijt, H. & Plooij, F.X. (2009). Oei, ik groei! De acht sprongen in de mentale 
ontwikkeling van je baby. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Z&K.

... en bij een baby met CVI

Thomas heeft van bij de geboorte een hersenbeschadiging. Toen hij zes maanden was, 
kon hij alleen zitten; we zagen hem vaak in handen-en-knieënstand staan schommelen. 
Grijpen deed hij niet, wel met de handen krabbelen aan materiaal en op de ondergrond 
van de wieg. Kijken deed hij weinig. Hij staarde veel naar zijn rechterhand en maakte 
neus- en keelgeluidjes. Het contact was niet optimaal; het oogcontact was heel vluch-
tig.

Op negen maanden kan Thomas korte tijd kleine voorwerpen visueel fi xeren en volgen. 
Dat gaat in de ene richting beter dan in de andere. De visuele aandacht blijft zwak. De 
gerichtheid naar het gelaat van vertrouwde personen is beperkt. Hij lijkt vooral naar de 
haargrens te kijken. Er is wisselend strabisme*. We zien veel stereotiep gedrag en Thomas 
heeft veel weerstand tegen bepaalde houdingen of activiteiten. Als hij plezier heeft, uit hij 
dat heel uitbundig. De motorische ontwikkeling gaat goed. Thomas leert zich verplaatsen 
door te kruipen. Hij heeft een opmerkelijke interesse voor een foto van zichzelf; die zoekt 
hij als hij tien maanden is actief op.
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Thomas kan stappen als hij één jaar is. Het valt op dat hij weinig echt op verkenning 
gaat, maar altijd dezelfde dingen zoekt: het snoer van de telefoon, het televisietoestel 
(ook als het niet aan staat). Hij kijkt veel naar de vloer en houdt zijn hoofd schuin. 
Oogcontact wordt beter, ook de interesse voor de omgeving neemt toe. Hij raakt geïn-
teresseerd in boekjes en lijkt gefascineerd door dingen met ogen. Hij houdt vooral veel 
van voorwerpen die draaien en verliest zich in het kijken naar draaiende wielen en de 
wasautomaat. Met moeite slagen we erin om hem af en toe iets te laten vastnemen met 
de handen.

Uit: Verslag van observatie in vroegbegeleiding.

Als een kind niet goed kijkt, wordt meestal eerst de oogarts aangesproken. De oogarts 
zal onderzoeken of er iets mis is met de ogen en met de mogelijkheden om scherp te 
zien – dat wil zeggen om dichtbij en veraf details waar te nemen. De oogarts gaat ook 
na of het gezichtsveld* goed is. Je hebt een goed gezichtsveld* nodig om een volledig 
beeld van je omgeving te hebben (de kamer, je bord, je prentenboek) en om hinder-
nissen op te merken als ze zich niet vlak voor je bevinden. Als een kind bijziend of 
verziend is of als er in het oog een andere zogenaamde brekingsafwijking* is, schrijft 
de oogarts een brilletje voor.

Maar bij kinderen met CVI is daarmee lang niet alles opgelost. Oogartsen, die op 
de hoogte zijn van CVI, zullen trouwens ook navragen of er problemen zijn met de vi-
suele aandacht en met de manier waarop een kind omgaat met speelgoed, plaatjes en 
dergelijke. Of het kind kan kijken en handelen tegelijk. En of er in verband met kijken 
nog andere speciale dingen opgevallen zijn. De oogarts kan aanwijzingen krijgen voor 
een probleem dat verder onderzoek vraagt. Hij verwijst je door naar een CVI-team; een 
gespecialiseerde oogarts maakt daar trouwens per defi nitie deel van uit.

In het CVI-team vind je, behalve een oogarts en een orthoptist*, ook een kinderneu-
roloog* of een neuropediater*, een neuropsycholoog* en soms andere specialisten, 
bijvoorbeeld om de mobiliteit te beoordelen. Mobiliteit is het geheel van vaardigheden 
dat je in staat stelt om volgens je leeftijd gericht en zelfstandig verplaatsingen te ma-
ken (in huis, in de tuin of ook daarbuiten). Zo veel specialisten zijn nodig want er zijn 
heel wat verschillende gegevens nodig om de diagnose CVI te stellen.

Er is informatie nodig over hoe het kind vroeger was – tot de tijd van de geboorte en 
daar nog voor. Waren er toen problemen? Hoe is alles verlopen? Zijn er toen foto’s 
gemaakt van de hersenen?

Er is ook informatie nodig over het kind nu. Hoe is de ontwikkeling in het algemeen? 
Hoe goed zijn de vaardigheden ontwikkeld waar het kijken een rol bij speelt? En ande-
re vaardigheden? Door vragen te stellen aan de ouders en andere personen die het kind 
kennen en ook door het kind zelf allerlei activiteiten te laten doen, ontstaat een beeld 
van zijn cognitieve mogelijkheden (intelligentie), zijn motorische mogelijkheden, zijn 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, zijn mogelijkheden om visuele informatie op te 
nemen en te verwerken (de visuele functies uit de defi nitie) en zijn manieren om de 
problemen met kijken te vermijden, te overwinnen of te compenseren.
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De kinderneuroloog* of neuropediater* zal gegevens verzamelen over de ontwikkeling 
en het functioneren van de hersenen. Er worden opnames gemaakt van de hersenen. 
Dat gebeurt meestal met een NMR-scan*.

Al de informatie over het kind wordt samengevoegd. Een hele puzzel is dat. Als deze 
puzzel op veel punten overeenkomt met de defi nitie en de kenmerken van CVI, dan 
wordt de diagnose CVI gesteld.

Soms zeggen de specialisten dat deze overeenkomst niet groot genoeg is. Mis-
schien kan een andere diagnose gesteld worden. Soms twijfelen ze en stellen ze de 
diagnose CVI uit tot er meer gegevens zijn over het kind, tot de ontwikkeling (thuis en 
op school) weer een stukje verdergegaan is en de puzzel duidelijker wordt.

1.8 Als je CVI hebt... wat helpt er dan?

We schreven het al: als iemand niet scherp ziet door een fout in de scherpstelling van 
de ogen, dan krijgt die persoon meestal een bril voorgeschreven. Dat is een heel al-
ledaags en heel belangrijk hulpmiddel.

Maar als het vooral aan je hersenen ligt dat je niet goed ziet, dan kun je dat pro-
bleem ook met de beste bril niet oplossen. Veel mensen weten dat niet.

Specialisten kunnen onderzoeken hoe iemand kijkt, wat die persoon wel en wat hij 
niet goed kan met zijn ogen en zijn hersenen. En ze zoeken naar aanpassingen en 
hulpmiddelen, zodat iemand met CVI zo goed mogelijk met alles kan meedoen. Er 
zijn hulpmiddelen voor slechtziende mensen die gebruikt kunnen worden, zoals aan-
gepaste software om te lezen op je computer. Ze kunnen je ook leren om heel goed je 
andere zintuigen te gebruiken, die meestal wel goed werken. Zo kun je leren luisteren 
om te weten of je veilig de straat kunt oversteken. Als je de bus neemt, kun je niet al-
leen kijken waar je bent, maar ook leren voelen (door aandachtig de bewegingen van 
de bus te volgen) waar de bus al is.

Door informatie, adviezen en praktische tips te geven, zorgen gespecialiseerde bege-
leiders ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is, zodat iedereen rekening kan 
houden met de visuele inperking.

1.9 Wordt CVI ooit helemaal beter?

Met de kennis die we vandaag hebben, moeten we zeggen: CVI gaat niet over. Je kunt 
er niet echt van genezen. Er bestaan ook geen medicijnen voor.

Toch leren de hersenen veel bij. Als je groter wordt, kun je dan ook meer doen met 
wat je ziet. Je leert trucjes, je gebruikt je geheugen, je begrijpt ook meer. Je leert je 
plan trekken. Maar er blijven problemen die niet overgaan.
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Van kleuters weten we niet vooraf hoe hun visuele problemen zullen evolueren. Om 
te beginnen proberen we te begrijpen wat er aan de hand is. Als we inzicht hebben 
in de mogelijkheden en de beperkingen in deze fase van de ontwikkeling, kunnen we 
betere begeleiding geven. Dat is ook voor later belangrijk. Over die goede begeleiding 
gaan deel 2 en deel 3 van dit werkboek.
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Kleuters met een cerebrale visuele inperking (CVI) zijn kinderen die ‘goede ogen 

hebben en toch niet goed kunnen kijken’. Ze hebben problemen met visuele 

aandacht, met het opnemen en verwerken van visuele informatie en met het 

oproepen en gebruiken van die informatie voor allerlei activiteiten. Dat komt door 

een stoornis in het visuele systeem.

Met deze nieuwe versie van het in 2002 verschenen Werkboek voor de begeleiding 
van kinderen met visuele perceptiestoornissen (CVI) leggen medewerkers van 

Centrum Ganspoel het resultaat voor van de voortgezette reflectie op hun begelei-

dingswerk. Dat omvat het ‘werken’ met kleuters, het overleg met ouders en kleu-

terleidsters in gewone en speciale scholen, bezinning en studiewerk in de teams.

Deel 1 is een toegankelijke uitleg over de neurologische en neuropsychologische 

basis van CVI. Deel 2 gaat over de pedagogische vraagstelling van kleuters met CVI. 

Welke ondersteuning vragen ze in de kleuterschool? In deel 3 vindt de lezer een 

beschrijving van de ’begeleiding de hele dag door’, vanaf het moment waarop de 

kleuter aankomt in de school en verder doorheen de wisseling van activiteiten en 

gebeurtenissen van een dag in de kleuterschool.

Zowel onze maatschappij als ons (kleuter)onderwijs zijn sterk visueel georiënteerd.  

In dit boek vindt men een aantal kwaliteitseisen terug die gelden voor visuele 

leermaterialen, meer bepaald voor een grote groep kinderen met als gemeenschap-

pelijk kenmerk: nood aan structuur, systematiek en duidelijkheid. 

CENTRUM GANSPOEL
De auteurs van dit boek werken in de diensten thuisbegeleiding en  

geïntegreerd kleuteronderwijs (GON) van Centrum Ganspoel, een centrum 

voor de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en 

meervoudige beperkingen in Huldenberg.
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