
‘To see or not to see, that is the question.’

In-Zicht 
 
Een diagnostisch instrument waarmee kan worden vastgesteld hoe normaal 
lerende slechtziende kinderen, van zes tot twaalf jaar, presteren als een 
beroep wordt gedaan op het gebruik van hun gezichtsvermogen en de 
verwerking van complexe visuele informatie door de hersenen. 

In-Zicht maakt aanvullende diagnostiek mogelijk bij kinderen met een visuele 
perceptieproblematiek, het begrijpend zien. Uitgangspunt is praktijkgericht 
onderzoek naar het visueel functioneren in de nabije ruimte (de afstand tussen 
ogen en handen), gerelateerd aan onderwijsleerprocessen. In-Zicht heeft een 
drieledig doel. In de eerste plaats: aantonen en registreren wat een kind wél kan. 
Ten tweede wat het kind (nog) niet kan. En in de derde plaats biedt In-Zicht de 
mogelijkheid de ontwikkeling van het visueel functioneren over een aantal jaren, 
gestructureerd, te volgen.
 
Wie gebruikt In-Zicht?
 
In-Zicht is gemaakt voor leerkrachten, maar wordt eveneens gebruikt door andere 
disciplines zoals psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten. 

Wie heeft In-Zicht ontwikkeld?
 
In-Zicht is een product van Visio, Koninklijk Instituut tot Onderwijs van 
Slechtzienden en Blinden in Huizen. Het is ontwikkeld door Ida Ekkens, remedial 
teacher voor visueel en tactiel functioneren. Els Vervaart, orthopedagoog, heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd. De graficus Reinier Pos heeft de ideeën over visueel 
functioneren bij slechtziende kinderen vormgegeven op werkbladen die nodig 
zijn voor het onderzoek. In de opzet zijn de resultaten van proefafnames door 
leerkrachten verwerkt. 

Janine de Winter (6) aan het werk met In-Zicht.  
Zij is geboren met een afwijking aan de ooglens. Ze is geopereerd en kreeg een bril 
voorgeschreven. Elke dag wordt één oog een uur ‘afgeplakt’. Janine vindt kijkspelletjes 
leuk, zo blijkt uit werken met het materiaal van In-Zicht. Ze vertelt graag over wat ze heeft 
gezien, zoals kleine poppetjes, muisjes die elkaar een kusje geven of een konijn dat 
verstopt zit achter een paddestoel. Maar Janine kijkt slordig en kan zich niet lang op een 
visuele taak concentreren. Daardoor mist ze veel informatie die ze eigenlijk zou kunnen 
zien. Bovendien heeft ze moeite met wisselend fixeren (van de ene naar de andere plaats 
kijken) ook al is het vlakoverzicht goed. Janine heeft ondersteuning nodig bij visueel-
ruimtelijk waarnemen, visuo-motoriek en interpreteren van visuele informatie. Janine kan 
goed onthouden wat ze gezien heeft. Daar zal ze veel plezier van hebben bij het kijken 
en zien.

Mogelijkheden met In-Zicht
 
Voor kinderen als Janine kan het visueel functioneren gericht worden geanalyseerd. Zo 
ontstaat de mogelijkheid om advies te geven aan bijvoorbeeld leerkrachten over visueel 
functioneren in de klas waarop zij leerlingen kunnen aanspreken en welke onderdelen van 
het visueel functioneren extra aandacht nodig hebben. Bovendien kunnen doelstellingen 
voor visuele training nauwkeurig worden geformuleerd en materialen voor verbetering van 
het visueel functioneren worden geselecteerd.

De opzet van In-Zicht
 
In-Zicht onderscheidt twaalf categorieën van visueel functioneren, onderverdeeld in items, 
oplopend in moeilijkheidsgraad:
 
1.   De kijkstrategie

Dit betreft de ‘techniek’ van het kijken: de manier waarop het kind een visuele taak 
benadert. Bijvoorbeeld: kan het regels en kolommen scannen zonder te ‘verspringen’, 
of kan het een vlak op A4 formaat helemaal in de waarneming betrekken?

2.   Kleur en Contrast
Kan het kind kleuren onderscheiden en benoemen? Niet alleen op een witte of 
zwarte achtergrond, maar ook naast, op en tussen andere kleuren. Is daarbij 
een grote stimulus noodzakelijk? Weet het kind wat een plaatje met aspecifieke 
kleurcodering (bijv. een blauwe boom) voorstelt? Kan het een zwart-wit foto 
interpreteren als sprake is van laag contrast en onduidelijke contouren?

3.   Detailwaarneming
In-Zicht richt zich niet op ‘losse’ details en hun afmeting, maar op de situatie waarin 
details moeten worden waargenomen. Bijvoorbeeld op een visueel complexe 
afbeelding of als onderdeel van een contour. Ook missende details moeten kunnen 
worden opgemerkt.

4.   Visueel discrimineren
Dit betreft de waarneming van overeenkomsten en verschillen bij vormen met en 
zonder betekenis, op een klein en een groot vlak, met en zonder visueel afleidende 
prikkels. Het kunnen waarnemen van details is daarbij belangrijk.

5.   Drie- en tweedimensionaal
De overgang van concrete objecten naar afbeeldingen daarvan is niet 
vanzelfsprekend. De items in deze categorie onderzoeken deze vaardigheid.

 
 

6.   Closure
Een internationale term voor ‘vervolledigen’ of ‘completeren’. De hersenen vullen 
onvolledige visuele informatie aan, zodat daaraan toch betekenis kan worden 
toegekend. Bij In-Zicht moet het kind een zwarte lijntekening van bijvoorbeeld een 
poes of een huis benoemen. Kijkervaring speelt bij deze categorie een grote rol.

7.   Deel geheel relaties
Deze categorie is nauw verwant aan de vorige. Het kind krijgt bijvoorbeeld een 
puzzel voorgelegd of moet aanwijzen waar bepaalde delen in een groter geheel 
zijn te zien.

8.   Visueel ruimtelijk waarnemen.
Deze categorie is erg belangrijk voor het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de 
waarneming van de plaats die vormen ten opzichte van elkaar (kunnen) innemen. 
Daarbij moeten vormen worden bekeken, maar ook tussenruimtes in de waarneming 
worden betrokken.

9.   Symmetrie perceptie
Dit hangt samen met de categorie visueel ruimtelijk waarnemen. Bijvoorbeeld 
‘richting’ en ‘rotatie’ komen aan de orde.

10.  Visuo-motoriek
De samenwerking tussen ogen en handen heeft veel aspecten, waaronder de 
dynamische precisie zoals bij schrijven en schaalvergroten. Daarbij wordt veel 
gevraagd van de lijnperceptie en de daarop volgende, steeds wisselende, 
motorische respons.

11. Figuur achtergrond waarneming
De meeste objecten en vormen moeten worden waargenomen op een onrustige 
achtergrond. Voor veel slechtziende kinderen is dat een probleem. Welke visuele 
informatie is relevant? Hoe gaat het kind om met afleidende visuele prikkels zoals 
lijnen of kleuren?

12. Beeldinterpretatie
In deze categorie wordt bijvoorbeeld een grote afbeelding voorgelegd. Vaak wordt 
gedacht dat grote afbeeldingen makkelijk zijn voor slechtziende kinderen. Maar er 
zijn kinderen, bijvoorbeeld met een klein gezichtsveld, die zo’n afbeelding niet in 
één keer kunnen overzien. Daardoor zijn ze aangewezen op visuele fragmenten 
die moeten worden samengevoegd tot een ‘visuele synthese’, de betekenis van een 
bepaalde afbeelding. Een vaardigheid die nogal eens wordt onderschat.



In-Zicht

In-Zicht is verdeeld in drie leeftijdsgroepen, voorzien van een kleurcodering. ‘Rood’ is 
bestemd voor kinderen van 6 tot 8 jaar, ‘wit’ voor 8 tot 10-jarigen en ‘blauw’ voor 10 tot 
12- jarigen. De kleurcodering bevindt zich op iedere map met werkbladen en protocollen, 
in de rechterbovenhoek van elk werkblad en op de categoriebalk van de protocollen. 

De kern van In-Zicht wordt bepaald door de stimulus variabelen gericht op de 
onderwijssituatie. Een paar voorbeelden uit de categorie ‘detailwaarneming’:
- een getekende stimulus
- een gefotografeerde stimulus
- een enkelvoudige stimulus
- een meervoudige stimulus
- een verborgen stimulus
- een gemarkeerde stimulus
- een stimulus aan de binnenkant van een vorm
- een stimulus aan de buitenkant van een vorm

 
De variabelen zijn in het boekje met de verantwoording uitgewerkt. 

Inhoud van de In-Zicht koffer
 
De koffer bevat naast objecten (bijvoorbeeld diertjes en autootjes), mappen met 
werkbladen, protocollen, scoreformulieren, score-overzichten en observatiematrixen. En, 
per kleur, een diploma voor het kind. Verder bevat de koffer een verantwoording en een 
handleiding. De verantwoording bevat per categorie een uitleg, met het oog op 
deskundigheidsbevordering.
 
Toepassing van In-Zicht 
 
In-Zicht is gericht op praktisch visueel functioneren van slechtziende kinderen in de nabije 
ruimte. Het accent ligt op wat het kind kan doen met het resterende gezichtsvermogen.
Ter ondersteuning van deze functionele diagnostiek gerelateerd aan de medische 
diagnose is in elk van de twaalf categorieën een aantal items geselecteerd ten behoeve 
van zes factoren die bij veel oogafwijkingen een rol spelen:

  gezichtsvelduitval;

  verlaagde contrastgevoeligheid;

  gestoord kleurenzien;

  moeite met fixeren;

  verminderde detailwaarneming;

  korte kijkafstand.

Elk item is gemarkeerd met een symbool. Scoort het kind goed op één van deze items dan 
kan worden verondersteld dat deze factor voldoende is gecompenseerd. Bijvoorbeeld: 
ook bij een korte kijkafstand kan het kind grote afbeeldingen benoemen. Of, ondanks 
verlaagde contrastgevoeligheid kan het kind omgaan met verschillende nuances van een 
bepaalde kleur of toonwaarden grijs.

Afname van In-Zicht 
 
Dit kan op vier manieren: 
1. Fijnmazig: alle items per leeftijdsgroep;
2. Grofmazig: een beperkt aantal items per leeftijdsgroep;
3. Selectief: de reden van de afname is bepalend; 
4. Specifiek: gericht op één van de oogheelkundige factoren.
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