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HI! WELKOM!

VOORWOORD
Hoi! Mijn naam is Marjolijn Luiten. Na 4 jaar

In dit afstudeeronderzoek is beschreven

CMD te hebben gedaan ben ik aangekomen

hoe het onderzoek is aangevlogen.

bij mijn laatste fase.. Afstuderen! Na veel

Welke stappen er zijn gezet en hoe er tot het

onderzoeken, plezier, en ook een beetje zweten,

uiteindelijke proof of concept is gekomen.

schrijf ik dit verslag over mijn afgelopen 10
weken en mijn toekomstige 5 weken. Begin

Graag bedank ik alle stakeholders voor het

met het lezen van mijn exploratie en stap in

voltooien van mijn onderzoek tot dusver.

de wondere wereld van een visuele beperking.

Mijn begeleiders Tobias Baeten en Mischa
Daams, die altijd goede tips en feedback

Dit afstudeeronderzoek is gedaan als onderdeel

hebben gegeven. Alle mensen, vrienden en

van de HBO bachelor opleiding communicatie

familie met wie ik over mijn onderzoek heb

en multimedia design aan hogeschool Avans

kunnen praten. En iedereen die feedback heeft

in Breda. Het onderzoek is gedaan in de

gegeven over mijn onderzoek en de vragen

periode van januari 2022 tot mei 2022. In de

die ik ze stelde.

periode juni 2022 zal er nog een Hi-fi prototype
ontwikkeld worden.

Ook wil ik in het speciaal Berry den Brinker
en Relinde van der Burgt bedanken voor alle

Binnen dit afstudeeronderzoek is de wereld van

inzichten die ze mij hebben gegeven over het

mensen met een visuele beperking onderzocht.

hebben van een visuele beperking en hoe zij

Waar de kloof ligt tussen mensen zonder visuele

met hun visuele beperking omgaan. Want het

beperking en mensen met een visuele beperking.

leven stopt niet bij een visuele beperking. En

En het gevoel wat mensen met een visuele

bedank ik graag Mariette van Triel voor alle

beperking bij de visuele maatschappij hebben.

begin inzichten die ze mij heeft gegeven over
haar dagelijks leven.
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START

INHOUDS

OPGAVE
Samenvatting

In december 2021 liep ik met mijn vader over straat. Hier zag ik een moeder samen met haar
visueel beperkte zoon over straat lopen. Daaropvolgend ben ik in gesprek geraakt met mijn
vader over visuele beperkingen en hoe je leven dan zou zijn. Dit was het eerste zaadje dat in
mijn hoofd is geplant om tot dit onderzoek te komen.

07

Het tweede zaadje kwam twee weken later, toen was ik aan het werk bij het Kruidvat. Ik liep
mee met een klant om een product aan te wijzen. Daar stond een mevrouw onhandig midden

Relevantie

12

in het gangpad te wachten. Ze stond onhandig in de weg en dat irriteerde mij. Dus ik zei dat ik
erlangs wilde. Waarop zij zei dat ze visueel beperkt is en het allemaal niet zo goed kan zien. Ik

Visie

16

schrok van mijn reactie naar haar en dat ik niet verder had gekeken.

Research google design sprint

20

Daarna ben ik met haar in gesprek geraakt en vanaf dat moment wist ik dat ik hier heel graag

Fieldresearch/ literatuur

32

3 problemen/contexten

44

3 prototypes

50

Conclusie

59

Proof of concept

62

Aanbeveling

74

Bronnenlijst

78

Bijlagen

81

iets mee wilde doen voor mijn afstudeeronderzoek omdat ik meer begrip wilde kweken in de
maatschappij voor mensen met een visuele beperking.
Stap 1 was dan ook aan de slag gaan met mijn eerst gestelde hoofdvraag namelijk: “hoe kan
een visueel gehandicapte geholpen worden bij het uitvoeren van taken in het openbaar waarbij
er vanuit de maatschappij begrip is voor de situatie?”.
De daaropvolgende stappen stonden in het teken van de visuele beperking ontdekken, de diepere
laag zoeken in mijn onderzoek. Dit allemaal door verschillende onderzoeksmethoden zoals
interviews, fieldresearch, workshops, cultural probes en prototypes. Om tot de uiteindelijke
conclusie te komen dat mensen met een visuele beperking over het algemeen veel meer kunnen
zien dan wij denken waardoor ze prima zelfstandig kunnen functioneren. Visueel beperkt is
niet visueel gehandicapt.
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“HOE CREËER IK EEN ERVARING WAARDOOR
ZIENDEN BEGRIJPEN DAT VISUEEL BEPERKT
NIET VISUEEL GEHANDICAPT IS?”

SAMENVATTING

VERVOLG
In Nederland zijn er vandaag de dag ongeveer

visueel aangepakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

Echter heb ik mijn hoofdvraag na 10 weken

Deze heb ik na 10 weken onderzoeken aangepast

300.000 mensen met een visuele beperking. Van

looproutes die met pijlen zijn aangegeven in

onderzoeken aangepast naar:

naar:

die 300.000 mensen zijn er ongeveer 200.000

winkels, stations, scholen etc.’ [3] Dit heeft het

(ernstig) slechtziend. Daarvan zijn er ongeveer

dus voor mensen met een visuele beperking er

50.000 mensen blind. [1]

niet makkelijker op gemaakt.

• Hoe creëer ik een ervaring waardoor zienden begrijpen
dat visueel beperkt niet visueel gehandicapt is?

• Waarom moeten wij ons aanpassen aan mensen
met een visuele beperking,
• waarom passen zij zich niet aan aan ons?”

Volgens het CBS wonen er op dit moment 17 653

Op het moment dat jij een visuele beperking

De deelvragen aan het begin van mijn onderzoek

355 mensen in Nederland. Het merendeel van de

hebt is het fijn als je geholpen kan worden.

waren:

Nederlandse bevolking heeft dus geen visuele

Het is fijn als er begrip voor je is. En bovenal

beperking. Echter zijn er wel te veel mensen met

is het fijn als je iets langer de tijd krijgt om

een visuele beperking om hen buiten te sluiten.

bepaalde handelingen te verrichten. Want je

Daarnaast is het een recht van iedereen met een

kan een samenleving wel aanpassen aan de

beperking om volwaardig mee te kunnen doen in

zwakste schakel, maar je kan de samenleving niet

de samenleving. Het college voor de rechten van

aanpassen aan de sterkste schakels. [bijlage 7]

met een beperking moeten op alle gebieden

Tijdens mijn onderzoek ben ik erachter gekomen

volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

dat er te veel vooroordelen zijn waar mensen naar

Dat bepaalt het VN-verdrag handicap dat sinds

handelen als het over een visuele beperking gaat.

juli 2016 ook in Nederland van kracht is.” [2]

Hoe dat komt is allemaal te lezen in dit verslag.

zodanig goed aan?
•W
 at is een handicap precies?

• Ervaren mensen met een visuele handicap problemen
in het openbare alledaagse leven?
• Waar en wanneer ervaren zij die problemen het
meest?
• Zijn er bepaalde handelingen waar ze tegenop zien
om te doen?

de mens schrijft hier het volgende over: “Mensen

• Passen mensen met een visuele beperking zich al

• In hoeverre tonen goedziende (andere mensen)
begrip voor slechtziende?
• Kan de maatschappij zich goed genoeg inleven in

• Kunnen mensen zonder visuele beperking zich
goed genoeg inleven in de belevingswereld van
mensen met een visuele beperking?
• Kunnen mensen zonder visuele beperking het
verschil duiden tussen een visuele beperking en
een visuele handicap?
• Worden mensen met een visuele beperking continu
door de ziende maatschappij in een negatief hoekje
gedrukt?

mensen die slechtziend zijn?
• Is er een verschil tussen mensen die vanaf hun

Hoe deze verandering van hoofdvraag en deelvragen

We leven in Nederland in een ontzettend visuele

Aan het begin van mijn onderzoek heb ik de

geboorte blind zijn en mensen die op latere leeftijd

is ontstaan is te lezen in de volgende stukken van

maatschappij met z’n allen. Reclames via de

volgende hoofdvraag en deelvragen geformuleerd:

blind zijn geworden?

deze exploratie.

televisie, smartphones met schermpjes waar
van alles op gebeurt. Mijke Hartendorp van het

• Hoe kan een visueel gehandicapte geholpen worden

Saxion-lectoraat Brain & Technolgy is betrokken

bij het uitvoeren van taken in het openbaar waarbij

geweest bij onderzoek naar de impact van de

er vanuit de maatschappij begrip is voor de situatie?

coronamaatregelen op mensen die blind, slechtziend
of doofblind zijn. Zij schrijft het volgende. ‘Ook
hebben we tijdens de coronapandemie veel dingen

RELEVANTIE
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DE

RELEVANTIE
Dit onderzoek is relevant omdat het aantal mensen met een visuele beperking zal stijgen
de komende jaren. Dit komt mede door de vergrijzing. [4] Mensen worden gemiddeld
steeds ouder, daarom zal dit aantal ook blijven stijgen in de komende jaren. [5]
Een visuele beperking kan aangeboren zijn of veroorzaakt worden door een ongeluk
of oogaandoening. Er zijn verschillende criteria die worden gehanteerd door het
sociaal en cultureel planbureau om te beoordelen wanneer iemand blind, slechtziend
of doofblind is.

Iedereen maakt elke dag bewust en onbewust beslissingen, gebaseerd op ingebouwde
vooroordelen. Vaak zijn deze vooroordelen onschuldig zoals naast wie je gaat zitten in de
trein. [7] Of de beslissingen worden genomen op basis van de kennis die we al hebben over
bepaalde onderwerpen.
Uit enquête en fieldresearch is gebleken dat zodra er iemand op straat loopt met een
blindenstok er vaak wordt gedacht dat deze persoon blind is. Terwijl er ook vaak slechtziende
mensen lopen met een blindenstok. Dit kunnen we dus omschrijven als een vooroordeel.
[bijlage 9]

De oogvereniging schrijft het volgende op hun website [6] :

BLIND
Een visus van minder dan 0.05 in het beste oog of een gezichtsveld
van 10 graden of minder. Het SCP gaat ervan uit dat er in Nederland
76.000 blinde mensen zijn.

NPO schrijft hier het volgende over:
Als een mentale link eenmaal is gemaakt en een stereotype ‘hangt’ aan een bepaalde groep
mensen, is het erg moeilijk voor ons onderbewuste om dat te doorbreken. [7]
Als deelnemers aan een experiment geconfronteerd worden met het bewijs van hun
vooroordelen, reageren ze vaak geschokt. Een gebruikelijke reactie is “maar ik ben geen
racist”. Het hebben van een onbewust vooroordeel maakt je geen racist, geen seksist of
welke ‘ist’ dan ook. Maar het kan wel betekenen dat beslissingen die je maakt over mensen

SLECHTZIENDHEID
Visus minder dan 0.3 of een gezichtsveld van 30 graden of
minder. Het SCP gaat ervan uit dat er in Nederland circa 222.000
slechtziende mensen zijn.

DOOFBLIND

“Doofblind is een gehoorverlies van 35 decibel of meer, een
gezichtsverlies in scherpzien van 0.30 of minder en/of een
gezichtsveld van 30 graden of minder.”

niet gebaseerd zijn op rationale feiten. [7]
Nu alle feiten op tafel liggen kunnen we beginnen bij mijn visie als ontwerper.

MIJN VISIE
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Ik ben zelf niet blind. Echter heb ik mijzelf vaak

“Hoe kan ik een zo goed mogelijk product/ervaring

genoeg de volgende vraag gesteld: “Als ik zou

ontwerpen voor de eindgebruiker?” is een vraag

moeten kiezen, zou ik dan liever doof of blind

die ik mijzelf regelmatig stel. Na LABS ben ik

willen zijn?”

dan ook de minor interactie en user experience

Hier komt mijn hele leven al hetzelfde antwoord

design aan Hogeschool Rotterdam gaan doen.

uit. Ik zou liever doof dan blind willen zijn.

1.

Tijdens deze minor heb ik alle facetten ontdekt
Ik kan het me niet voorstellen dat je niet meer

van human centered design. En heb ik leren

kan genieten van alle kleuren om je heen. Dat

ontwerpen voor de eindgebruiker. Hierdoor heb

je je dierbaren niet meer zou kunnen zien, geen

ik nog meer de bevestiging gekregen dat mijn

gezichtsuitdrukkingen meer zou kunnen zien bij

interesse bij het human onderdeel ligt. Ook weet

mensen, die kleine geluksmomentjes in het leven

ik precies hoe ik ermee aan de slag kan gaan door

die je dan anders beleeft. Herinneringen maken,

middel van de kennis die ik tijdens de minor en

fotograferen, genieten van de buitenwereld.

de jaren CMD heb geleerd.

Dit zijn dingen die belangrijk zijn voor mij (als
ontwerper). Juist daarom leek het mij goed om

Ik doe dit afstudeeronderzoek vanuit mijn eigen

mij onder te dompelen in dit onderwerp. Omdat

interesse voor de pijler human, UX design en

ik het maar vanuit 1 perspectief kon bekijken.

een maatschappelijk onderwerp. In dit geval de
visuele beperking.

Daarnaast heb ik mij tijdens de jaren CMD erg
geïnteresseerd in het onderwerp “human”.
Human houdt voor mij in “iets ontwerpen voor
een eindgebruiker, waarin de ervaring van de
eindgebruiker centraal wordt gesteld door de
ontwerper. Daarom wil ik mij bezighouden met het
welzijn van mensen met een visuele beperking.
Afbeelding 123RF, 60227014
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Wat is een google design sprint?
Design thinking workshop schrijft hier het volgende over: “Een Google Design Sprint is een intensief
proces van een aantal dagen (vaak een werkweek) waarin een fundamenteel vraagstuk binnen een
organisatie wordt opgelost. Dit wordt gedaan door het ontwerpen en testen van oplossingen voor
dat vraagstuk, in samenwerking met klanten. Op deze manier kun je als organisatie goedkoop en
snel de potentie van innovatieve producten en diensten testen bij klanten.” [8]
Aan het begin van het onderzoek is er vooral op de eerste hoofdvraag en de eerste deelvragen
gefocust. Hierbij ging het over het dagelijkse leven in de maatschappij. Echter was dit beginstadium

2.

van belang voor het eindpunt waar het proof of concept op gebaseerd is. Het project is begonnen
met een google design sprint. Deze zag er als volgt uit:
Dag 1: Persona’s maken op basis van eigen aannames, om zo een zo duidelijk mogelijk beeld te
krijgen van de doelgroep voor deze eerste sprintweek.

EXPLORATIE MARJOLIJN
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SPRINT
2.

Dag twee:
Dag 2: Op dag twee zijn de volgende statements ingevuld.

• Hoe kunnen we ?
• Over twee jaar.
• Kunnen we?

Hierdoor kwam er een duidelijk idee over de richting voor het prototype
van de eerste sprintweek en eventueel voor de rest van het project.

EXPLORATIE MARJOLIJN
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3.

Dag drie:
Dag 3 bestond uit de MoSCoW methodiek. Er zijn verschillende requirements
opgesteld voor een eerste prototype die getest kon worden onder de mensen.
Vervolgens zijn de requirements gesorteerd onder:

• Must have.
• Should have.
• Could have.
• Want to.

Doordat er op deze manier is gehandeld zijn er ook al meteen requirements vastgesteld
voor het verdere onderzoek en voor het eerste prototype in de sprintweek. Denk
hierbij aan intuïtief, begrijpbaar, gebruiksvriendelijk en zintuigprikkelend. Ook is
op dag 3 op basis van de gestelde requirements een eerste prototype opgezet.

Dit prototype was een taststok. Deze taststok werkte met geluid. Op het moment
dat de gebruiker bij een groot voorwerp in de buurt stond kwam er een harder
geluid uit de stok in combinatie met vibraties. Op het moment dat de gebruiker
bij een klein voorwerp stond was het geluid minder hard en waren de vibraties
ook zachter. Deze ontwerpkeuzes zijn gemaakt omdat de normale taststok die nu
gebruikt wordt geen haptische feedback geeft. Ook komt er geen geluid uit. Doel
was om te onderzoeken of dit eventueel waardevol kon zijn voor de gebruiker.

EXPLORATIE MARJOLIJN

PAGINA 027

RESEARCH

GOOGLE DESIGN
SPRINT
4.

Dag vier:
Dag 4 stond in het teken van het testen van de stok en in gesprek gaan
met de testpersonen erover. Conclusies hiervan zijn op dag 5 te lezen.

EXPLORATIE MARJOLIJN
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5.

Dag vijf:
Op dag 5 is de data geanalyseerd en zijn de volgende conclusies
getrokken namelijk:

• Niet visueel beperkte konden zich door de proef beter inleven in visueel
beperkte
• Ze kregen verschillende gevoelens bij het niet kunnen zien. Denk hierbij
aan onmacht, onveilig, angstig, zenuwachtig.
• Ze vonden het vooral vervelend dat ze geen andere mensen en
gezichtsuitdrukkingen/houdingen meer zagen.
• Ze waren meer gefocust op geluid.
• Door middel van de taststok voelde ze zich veiliger en was het
gemakkelijker voor ze om te bewegen.

De volgende inzichten zijn uit de google design sprint gehaald:

• Goeie methode om snel eerste inzichten te verzamelen.
• Goeie methode om van daaruit met nieuwe richtingen te komen voor
het onderzoek.
• Tijdens deze eerste google design sprint is er gefocust op hoe de
zienden een visuele beperking ervaren.
Afbeelding 123RF, 131323427
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“SPIJTIG DAT ER EEN VERSCHIL MOET ZIJN
TUSSEN MENSEN MET VISUELE BEPERKING
EN MENSEN ZONDER VISUELE BEPERKING..”

INTERVIEW
Doordat er is begonnen met de google design

Na deze conclusies en onderzoeksactiviteiten is

sprint en de aannames die er waren, is de conclusie

er opnieuw geanalyseerd naar alle verzamelde

daarna getrokken dat er meer informatie moest

informatie. De conclusie hiervan was dat het

komen over het leven van iemand met een

stukje ‘respect’ een interessante invalshoek

visuele beperking. Daarom is er een interview

kon zijn om dit verder te onderzoek. Daarnaast

afgenomen met geïnterviewde 1. Zij heeft een

is de site van Kubus bezocht. De onderliggende

visuele beperking en het interview stond in het

laag in het onderzoek ontbrak nog waardoor het

teken van met haar leven, haar beperking, haar

allemaal te oppervlakkig bleef.

Belangrijke conclusies uit dit interview zijn:

loopt in het leven met een visuele beperking.

Via de site van Kubus zijn er twee mensen naar

Dit interview is in de bijlagen te lezen. [bijlage 1]

voren gekomen met een visuele beperking. Zij zijn

Geïnterviewde 2:

Deze mensen hebben dus heel hun leven alles op een

• Spijtig dat er een verschil moet zijn tussen mensen

zo goed mogelijke manier proberen te doen. Terwijl ze

met visuele beperking en mensen zonder visuele

ook nog wel degelijk bepaalde dingen konden zien. Maar

beperking. Dit uit zich op verschillende momenten.

andere mensen bepaalde. voor hen dat ze niet genoeg

Op straat maar ook bij een arts van het CZ.

konden zien en mochten ze het dus niet meer doen.

hulpmiddelen en de dingen waar ze tegenaan

kunstenaars met een visuele beperking. Daarom
Belangrijke dingen uit het interview zijn:

is er gemaild naar ze met de vraag of ze open
stonden voor een interview. De mailwisseling is

• Veel inzichten gekregen in handige hulpmiddelen

in de bijlagen terug te lezen. [bijlage 2,3]

die mensen met een visuele beperking gebruiken.
Denk hierbij aan een app om etiketten te lezen

In de mailwisseling is het woord ‘handicap’

of een app om kleuren mee te scannen.

gebruikt in plaats van het woord ‘beperking’.

• Bij Bartiméus krijgen mensen met een visuele
beperking revalidatie en bijscholing.

Hierop reageerden beide personen uitermate
geïrriteerd zo niet boos. Dat betekende dat

• Ze mist een stukje respect soms, mensen

het woord ’handicap’ een gevoel van onbegrip

worden vaak boos op haar als ze per ongeluk

bij hen op riep. En werd de conclusie op dat

tegen hen aan stoot.

moment getrokken dat dit niet het juiste woord

• Kubus is een organisatie voor mensen met een

zou zijn. Daarom is hier verder onderzoek naar

visuele beperking en die zorgen ervoor dat je

gedaan om te kijken of dit eventueel de diepere

naar musea kan gaan als visueel beperkte. Op

onderliggende laag zou zijn.

deze momenten mag je bijvoorbeeld ook kunst
aanraken, zodat iemand met een visuele beperking

Hoe kan het zo zijn dat deze twee personen

een idee krijgt van hoe de kunst eruitziet.

zich zo aangevallen voelden door één
woordje? Dat was de vraag die gesteld werd.

Daarom is hierna het onderzoek verder voortgezet

• I k heb lange tijd nog kunnen fietsen maar mensen

met dat onderwerp. Er zijn interviews afgenomen

zeiden wel tegen mij dat ik niet meer mocht fietsen.

met beide personen, deze zijn terug te lezen in de

Op dit moment werd mij een handicap opgelegd.

bijlagen. [bijlage 4,5]

• We hebben een heel welvarend land, en er zijn veel
dingen goed geregeld. Maar structureel en in de

• Afgekeurd geweest voor werk vanwege het probleem
dat er te weinig geld/tijd is voor begeleiding.

wetgeving zijn er veel dingen slecht geregeld.

Andere mensen handelden dus vanuit vooroordelen
en ze legden hen een handicap op.

• Goed als mensen gaan beseffen dat we allemaal
mensen zijn en dus in principe ook allemaal gelijk

Ook is er een workshop gevolgd van geïnterviewde

zijn. In een ideale wereld is er geen sprake van partijen

twee. Deze workshop stond in het teken van leven met

en zijn we allemaal gelijk aan elkaar.

een visuele beperking en was speciaal voor VMBOleerlingen. Dit was erg interessant om te kunnen zien

Geïnterviewde 3:

hoe de jongere generatie reageerde op dit onderwerp.

• Hele leven visueel beperkt geweest maar nooit

Daarnaast is het MuZieum in Nijmegen bezocht waar

ervaren als een handicap

er met iemand is gesproken die een visuele beperking

• Engels VN-gedrag staat er geen enkele keer het

heeft. Ook is Ctaste in Amsterdam bezocht waar er

woord handicap in, het is verkeerd vertaald naar het

is mee gelopen met een visueel beperkte ober in het

Nederlands en heet nu het gehandicaptenverdrag.

restaurant.

• Fundamenteel recht van een persoon met of zonder
beperking om op een volwaardige wijze mee te doen

Alle uitkomsten lees je in het hoofdstuk ‘fieldresearch

in de maatschappij.

leven van iemand met een visuele beperking’.
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WORKSHOP
LEVEN VAN IEMAND MET EEN
VISUELE BEPERKING
Afbeelding 123RF, 164962615

LITERATUUR

VISUELE BEPERKING
& HANDICAP
Wat is een handicap nu precies?
De Van Dale beschrijft een handicap als een belemmering. Iemand wordt belemmerd in
bepaalde dingen die hij of zij zou willen doen, maar vanwege een handicap niet (of beperkt)
kan doen. Toch is er geen duidelijk kader wanneer iets een handicap is en wanneer niet.
Het kan gaan om een eigen beleving, of medisch bepaald zijn vanwege een syndroom.
Bovendien: hoe inclusiever de samenleving is ingericht, hoe minder iets als een handicap
ervaren wordt. Ook zijn er vele gradaties. Iemand die een beperkt gezichtsveld heeft kan
prima functioneren, terwijl iemand die geen gezichtsveld meer heeft (in combinatie met
doofheid) daar een grotere beperking in kan voelen. [9]

Zoals eerder beschreven ging de richting van

vond. Zij gaven aan dat het kwam doordat de

het onderzoek langzaam een andere kant

visuele beperking ineens heel dichtbij was. En

op. Namelijk waarom slaan mensen met

ze zich ineens goed konden inleven. Want zo

een visuele beperking zo aan op het woord

lang het niet aanwezig was voor ze, dan was

‘handicap’. En hoe komt het dat hierbij een

het er ook niet. Ook waren de kinderen ervan

gevoel van disrespect en negativiteit om de

overtuigd dat ze compleet blind was en dus

hoek komt kijken? Dit was het moment voor

hun houding niet kon zien.

een volledige onderdompeling in het leven van
mensen met een visuele beperking. Hiervoor is

Tijdens de workshop waren er verschillende

er veel fieldresearch toegepast. Om te beginnen

ervaringen om goed in het leven van iemand met

bij de workshop voor VMBO-studenten van

een visuele beperking te stappen. Denk hierbij

geïnterviewde twee.

aan koken in de keuken met een ervaringsbril op
en een appel schillen. Maar ook een wandeling

De workshop wordt afgetrapt met algemene

met een taststok. Daarna heeft er nog een

informatie over visuele beperkingen, hoe ze

gesprek plaats gevonden met geïnterviewde

ontstaan (ziekte, ongeluk, erfelijk) en welke

twee. Waardevolle informatie daaruit voor de

hulpmiddelen er zijn. De VMBO-leerlingen leken

rest van het project was:

allemaal redelijk ongeïnteresseerd voor zich uit
te kijken toen dit allemaal verteld werd. Tot ze
de leerlingen een bril gaf met de mededeling
dat haar oogziekte er zo uitzag.

• Grootste probleem is dat alles extra energie
kost en vermoeiend is.
• Ze doet haar best om op een normale manier
mee te komen in de maatschappij.

De leerlingen veranderden van jonge

• Ze merkt soms wel dat mensen een vooroordeel

ongeïnteresseerde kinderen naar kinderen

hebben, mensen in allerlei verschillende

die schrokken van hun houding en ineens

beroepen. Denk hierbij aan een arts van het

geïnteresseerd raakten in het verhaal dat ze

CZ maar ook buurtbewoners.

vertelde. Later is er aan de kinderen gevraagd
hoe het kwam dat die gedragsverandering plaats

• Omgaan met al deze vooroordelen kost ook
extra energie.
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MUZIEUM

Nadat de workshop was gevolgd, is er een bezoekje gebracht aan het MuZieum
in Nijmegen. Hier was een ervaring die in het teken stond van een wandeling
door Parijs.
Als bezoeker moest je een pad volgen met de taststok. Dit pad bracht je door
verschillende nagebouwde plekken in Parijs. Zoals een centraal station, hotel,
bar, winkel en zelfs het Louvre.
Tijdens deze ervaring was er begeleiding door iemand met een visuele beperking.
Aan haar konden vragen gesteld worden. Tijdens de ervaring was er nog een
gesprek. Belangrijke details uit dit gesprek waren:
• Ze ervaart trauma’s die ze zichzelf oplegt. Bijvoorbeeld op een date is ze heel
bang dat ze haar glas wijn omstoot. Sommige mensen gooien dat op hun
onhandigheid. Maar zij gooit het op haar visuele beperking waardoor ze er
keer op keer op een lastige manier mee geconfronteerd wordt.
• Dit is ontstaan vanuit het gevoel dat zij het graag goed wil doen voor haar
omgeving.
• En omdat mensen soms geïrriteerd kunnen reageren op het moment dat ze
iets per ongeluk omstoot.

Afbeelding 123RF, 74461777
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CTASTE

Na de workshop en het museum was er al een redelijk goed beeld bij het hebben
van een visuele beperking. Echter stond de workshop en het museum vooral in
het teken van het gebruik van het gehoor en het tastzintuig. Daarom is er nog
een bezoekje gebracht aan Ctaste in Amsterdam. Hier werd het smaakzintuig
vooral geprikkeld.
Bij deze proeverij waren er twee obers aan het werk die ervoor zorgden dat alle
bezoekers bij de juiste tafeltjes kwamen in het pikkedonker. De handen werden
op de schouders van de obers gelegd en zo liepen mensen in polonaise naar
hun tafeltjes. Vervolgens werden er verschillende gerechten geserveerd, zonder
erbij te zeggen wat het gerecht precies was. Zo was het aan de bezoeker om
te ontdekken wat ze proefden en aten.
Conclusie was dat het smaakzintuig niet zo goed getraind was als gedacht.
Omdat men geen idee had van wat ze aten en de smaken niet geplaatst konden
worden. Na het eten is er met de visueel beperkte ober meegelopen terwijl
hij aan het bedienen was. Er ontstond een gesprek over het hebben van een
visuele beperking. Belangrijke inzichten uit dit gesprek waren:
• Hij is door zijn visuele beperking op een creatieve manier gaan nadenken voor
oplossingen om alsnog dingen te kunnen doen met zijn visuele beperking.
• Je hebt meerdere zintuigen die kunnen detecteren hoe vol het is. Door geluid
en het gevoel dat er veel mensen om je heen zitten, kon je dit juist plaatsen.
• Zodra jij als ziende op een plek wordt gezet waar je niet kan zien, dan ben jij
degene met een beperking en niet andersom.

Afbeelding 123RF, 60226925
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CONCLUSIE
Conclusie van de fieldresearch:
• Het hangt heel erg van de context af van waar je bent wie er op dat moment
visueel beperkt is.
• Mensen hebben vooroordelen en het kost extra energie om daarmee om te
gaan naast de visuele beperking, die al extra energie kost.
• Mensen met een visuele beperking kunnen op een andere creatieve manier
omdenken, zodat ze oplossingen verzinnen waardoor ze toch de dingen
kunnen doen die ze willen doen.

Afbeelding pexels

EXPLORATIE MARJOLIJN

3 PROBLEMEN/
CONTEXTEN
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3 PROBLEMEN/

CONTEXTEN
“WAAROM MOETEN WIJ ONS AANPASSEN
AAN MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING,
WAAROM PASSEN ZIJ ZICH NIET AAN AAN
ONS?”

Afbeelding 123RF, 98306277

Deze vraag is gesteld tijdens het verloop van het project. Hierover is nagedacht en er zijn opnieuw
interviews bij visueel beperkte voor afgenomen. Uit de interviews is het volgende gebleken:

2.

Door een combinatie van deskresearch en field research zijn er inzichten verkregen die de verschillen

Mensen met een visuele beperking passen zich al de hele dag aan dmv verschillende hulpmiddelen

in belevingswereld in kaart brengt. Dit is waar het echte probleem ligt. We hebben het hierbij vooral

zodat ze alsnog mee kunnen doen in onze visuele maatschappij

over de verschillen tussen mensen met een visuele beperking en mensen zonder visuele beperking.

Het is een fundamenteel recht van een Nederlander om volwaardig mee te moeten kunnen doen

Deze verschillen in belevingswereld bestaan uit verschillende aspecten namelijk:

in de maatschappij met of zonder beperking. En hierbij moeten er niet onnodig barrières opgelegd
worden voor mensen met een beperking.
Mensen met een visuele beperking hebben al het idee dat ze zich juist al erg aanpassen aan de
samenleving. Ze zijn bereidt om het uiterste uit zichzelf te halen en te participeren en te integreren.
Daarnaast is het niet mogelijk om de samenleving aan te passen aan de sterkste schakel, dit is
fysiek niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is om de samenleving aan te passen aan de zwakste
schakel. Zodat iedereen op een volwaardige manier mee kan doen. Met alle aanpassingen die

MENSEN ZONDER VISUELE BEPERKING KUNNEN ZICH
NIET GOED GENOEG INLEVEN IN DE BELEVINGSWERELD
VAN MENSEN MET VISUELE BEPERKING.

2.

mensen met een visuele beperking doen, ben ik van mening dat mensen met een visuele beperking

Dit is aan te tonen door een simpel voorbeeld. Een moeder van drie kinderen heeft een visuele

zich al zodanig goed aanpassen. [bijlage 6, 7]

beperking en een zoontje met gedragsproblemen. Zij gaat naar het CZ toe om dat zoontje te laten
onderzoeken. De arts bij het CZ geeft eigenlijk vrijwel meteen bij haar aan dat zij niet voor haar
zoontje kan zorgen omdat zij een visuele beperking heeft. [bijlage 4]

PAGINA 047

EXPLORATIE MARJOLIJN

MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING WORDEN
CONTINU DOOR DE ZIENDE MAATSCHAPPIJ IN EEN
NEGATIEF HOEKJE GEDRUKT

Dit uit zich doordat een moeder met haar kinderen over straat liep en zij door een buurtbewoonster
in de gaten is gehouden. Deze buurtbewoonster heeft een anonieme klacht ingediend van
Afbeelding 123RF, 78707049

kindermishandeling en verwaarlozing. Omdat de buurtbewoner van mening was dat zij niet goed
voor haar kinderen kon zorgen door haar visuele beperking. Deze buurtbewoonster heeft niet aan
de mevrouw met een visuele beperking gevraagd hoeveel gezichtsveld zij nog heeft. De conclusie
hiervan is dat deze mevrouw heeft gehandeld naar haar eigen vooroordeel.
Zoals eerder omschreven kunnen mensen zonder visuele beperking zich niet goed genoeg inleven
in de belevingswereld van mensen met visuele beperking. Want zodra een persoon met een taststok
over straat loopt krijgt deze persoon vrijwel meteen het stempeltje “blind”. Terwijl deze persoon

MENSEN ZONDER VISUELE BEPERKING KUNNEN
HET VERSCHIL NIET DUIDEN TUSSEN EEN VISUELE
BEPERKING EN EEN VISUELE HANDICAP

over het algemeen nog wel het één en ander kan zien alleen niet meer zo goed als iemand zonder
visuele beperking. Dit blijkt uit het verhaal van de buurtbewoonster, maar dit blijkt ook uit de poll
die op Instagram is geplaatst. [bijlage 8,9]
Hier zit het fundamentele probleem. Te snel conclusies trekken en geen weet hebben van hoe een
visuele beperking in elkaar kan zitten. Daarom wil ik aan de slag gaan om mensen te laten zien
hoe het is om een visuele beperking te hebben. En dat dit niet het einde van de wereld is, dat je

Dit is aan te tonen doordat een meneer met visuele beperking zich hard maakt om de Nederlandse
wet- en regelgeving aan te passen. Dit doet hij omdat in de Nederlandse wet- en regelgeving er

dingen alsnog hartstikke goed kan.

continu gepraat wordt ook het woord ‘handicap’ en vrijwel2.
nergens het woord ‘beperking’ genoemd

Bij deze drie contexten/problemen zijn er prototypes gemaakt om te testen waar het beste het

wordt. Naast dat deze woorden in de Nederlandse taal foutief gebruikt worden heeft het woord

ik een ervaring waardoor zienden begrijpen dat visueel beperkt niet visueel gehandicapt is?”

‘handicap’ ook nog een negatieve lading.
Bij deze vertaling is er waarschijnlijk niet gecommuniceerd met mensen die daadwerkelijk een
beperking hebben. Waardoor de mensen die het moesten vertalen niet het verschil snapten tussen
een visuele beperking en een visuele handicap.

2.

gewenste resultaat mee bereikt kan worden dat aansluit bij de hoofdvraag namelijk: “Hoe creëer

3 PROTOTYPES

3

PROTOTYPES
1. Mensen zonder visuele beperking kunnen

Dag 3: Op dag 3 gingen de deelnemers koken.

zich niet goed inleven in de wereld van mensen

Het gerecht klaarmaken en op eten deden ze

met visuele beperking

met de ervaringsbril op. Wederom vulde ze na
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afloop weer de vragenlijst in met de smiley, uitleg
Hiervoor is een cultural probe uitgezet. Deze

en quote. Dit keer moesten ze daarna het weer

cultural probe stond in het teken van mensen

omcirkelen dat ze het beste bij het hebben van

alledaagse opdrachten laten doen met een

een visuele beperking vonden passen.

ervaringsbril op. In de hoop dat mensen een
beter beeld krijgen van het leven met een visuele

Dag 4: Op dag 4 hadden de deelnemers geen

beperking.

ervaringsbril nodig. Ze werden gevraagd om naar
het winkelcentrum te gaan en daar 5 minuten op

Dag 1: Stond in het teken van kleding uitzoeken

een bankje te gaan zitten met hun ogen dicht.

met de ervaringsbril op. Het doel was om twee

Alles wat ze hoorde om zich heen moesten ze

setjes kleding uit te zoeken op basis van het

goed in zich opnemen. Om dit vervolgens in te

weerbericht van die dag. 1 setje kleding aan

vullen in het vragenformulier onder de kopjes

te doen en het andere setje kleding weer op te

horen, ruiken, overig. Ook moesten ze het

vouwen en terug te leggen in de kast. Vervolgens

dagelijkse vragenformulier weer invullen met

konden de deelnemers op het vragenformulier

de smiley, uitleg en quote.

een smiley sticker plakken die ze erbij vonden
passen, met een beetje uitleg erbij. Ook konden

Deze opdracht hebben mensen met een visuele

ze een quote invullen die ze bij hun gevoel, de

beperking ook gedaan, zodat allebei de groepen

opdracht of de smiley vonden passen.

elkaar ontmoeten op neutraal terrein. Op terrein
waar ze beide geen beperking hebben. Om

Dag 2: Stond in het teken van schoonmaken.

te kijken in hoeverre de mensen met visuele

Aan de deelnemers de taak om het huis stof te

beperking dingen anders ervaren dan mensen

zuigen met de ervaringsbril op. Aan het eind van

zonder visuele beperking.

de opdracht konden ze het vragenformulier met
de smiley, uitleg en quote weer invullen. Extra

Dag 5: Op dag 5 begon de dag met een woordzoeker

opdracht was om een kleur te omcirkelen die

maken met ervaringsbril op. Ook hebben de

het beste het gevoel weergeeft bij het hebben

deelnemers een kaart van mij gekregen die ze

van een visuele beperking. Samen met uitleg

mochten schrijven naar iemand met visuele

erbij waarom die kleur.

beperking naar aanleiding van hun ervaringen
van de opdrachten.

Einde: Aan het eind van alle opdrachten kregen de

• Mensen hadden in eerste instantie een ander beeld

deelnemers nog één afsluitende opdracht. Zij moesten

bij de handelingen, ze hadden niet gedacht dat het

een paar woorden opschrijven die ze het beste bij

meer tijd zou kosten of meer concentratie.

1.

deze beleving vonden passen. Ook kregen ze vragen

• Op de wenskaart schreven ze vaak teksten als “geniet

zoals hoe keek je voor deze opdrachten tegen een

van de dag, en ik heb respect voor mensen met een

visuele beperking aan? Hoe kijk je nu tegen een visuele

visuele beperking”.

beperking aan? Is er nog iets anders dat je kwijt wil?

• De opdrachten waar ze het meest moeite mee hadden
was koken of de woordzoeker. Omdat de woordzoeker

De iteratieslagen die hebben plaatsgevonden tijdens dit

geen contrasterende kleuren had en omdat je met

prototype waren dat de deelnemers in eerste instantie

koken niet precies kon zien wanneer de boter bruin

een ervaringsbril hebben gekregen waar de glaasjes

was. Dit moet je timen, wat veelal vergeten werd.

met sterkte er nog in zaten. Na wat testen bleek dat

• Mensen met een visuele beperking horen over het

dat geen valide antwoorden zou geven omdat het niet

algemeen meer kleine details als ze gaan luisteren

de juiste sterkte was van de persoon. Daarom zijn de

naar wat er om hen heen gebeurt dan mensen zonder

glaasjes met sterkte er uiteindelijk uit gehaald. Zodat

visuele beperking. Mensen met een visuele beperking

de deelnemers hun eigen sterkte behielden maar wel

kunnen beter hun gehoor gebruiken. Voorbeeld

inclusief visuele beperking.

hiervan was dat mensen met een visuele beperking
bijvoorbeeld het weer horen zoals de wind. Terwijl

De resultaten van deze cultural probe waren:

mensen zonder visuele beperking meer gericht zijn
op de geluiden die op straat gebeuren.

• Mensen kregen een duidelijk beeld bij wat een visuele
beperking is.
• Mensen vonden het interessant om op deze manier
er meer over te leren.

Meerdere afbeeldingen van de cultural probe te vinden
in de bijlagen [bijlage 10 ]
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3

PROTOTYPES
2.Mensen

zonder

visuele

beperking

Doordat de kijkers van de film eerst zonder beelden

kunnen het verschil niet duiden tussen een

kijken en vervolgens met ervaringsbril op ervaren

visuele beperking en een visuele handicap

ze dat visueel gehandicapt daadwerkelijk anders
is dan visueel beperkt.

Om dit statement te testen is er een film gemaakt.
Een film waarbij ervaringen van mensen met visuele

Iteratieslag bij dit prototype is geweest dat er in de

beperking centraal staan. In deze ervaringen

film ook beelden zijn verwerkt van daadwerkelijk

vertellen ze over hoe zij het leven met een visuele

een visuele beperking.

beperking in combinatie met de maatschappij
vinden. En vertellen ze ook de positieve kanten

Verbeterpunten zijn:

van het verhaal. De kijkers van de film kijken het
eerste gedeelte met hun ogen dicht of met een

• Beter geluid.

blinde bril op. Het tweede gedeelte van de film

• Minder algemene beelden en misschien meer

kijken ze hem met een ervaringsbril op. Als ze

van de personen die aan het vertellen zijn.

de film met ervaringsbril op kijken dan zullen ze

• Zorgen dat op het moment van testen de wifi

zien dat er beelden gebruikt worden die de mooie

verbinding goed genoeg is om te streamen naar

kanten van het leven belichten. Maar ook beelden

de tv. Nu viel soms het geluid weg waardoor de

die passen bij de teksten die gezegd worden.

boodschap minder krachtig werd.

Voorbeeld hiervan is dat op het moment er in
de film gezegd wordt “Ik denk dat ik altijd wel

Conclusie van dit prototype is:

bereid ben om het uiterste uit mezelf te halen”.
Terwijl dit gezegd wordt in de film ziet de kijker

Kijkers van de film vinden wat er gezegd wordt in de film heel interessant en ze krijgen hierdoor ook een beter

van de film een persoon die op de top van een

beeld erbij. Wel gaven ze aan dat op het moment ze de algemene beelden moesten verwerken, de boodschap

berg staat.

minder goed binnenkwam omdat de beelden niet altijd goed erbij paste. Dus ze zouden het fijn vinden om
beelden te zien die ook daadwerkelijk het verhaal ondersteunen.
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3

PROTOTYPES
3. Mensen met visuele beperking worden continu door

Verbeterpunten zijn echte krantenartikelen

de ziende maatschappij in een negatief hoekje gedrukt

photoshoppen in plaats van omwille van tijd
templates gebruiken. Ook moet er meer gekeken

Het doel van dit statement was om een extreem

worden naar inspirerende titels waardoor mensen

prototype te maken. Een prototype die twee

minder snel denken dat het een clickbait is.

kanten laat zien. Mensen die dit prototype deden
kregen verschillende krantenartikelen te zien.

Conclusie van dit prototype is:

Die zowel extreem negatief als extreem positief
waren. De positieve krantenartikelen waren

De krantenartikelen zetten wel aan tot discussie.

echter niet mogelijk. In eerste instantie was het

Lezers schrikken van de negatieve krantenartikelen.

doel om alleen negatieve artikelen te laten zien,

Maar ze zouden deze niet willen lezen omdat ze

maar omdat de aandacht dan te veel op het

zo negatief zijn. Daarom gaan ze snel door naar

negatieve gericht zou zijn is ervoor gekozen om

de positieve artikelen.

ook positieve artikelen te laten zien.
Alle krantenartikelen te lezen in de bijlagen
Het doel was om mensen aan te zetten tot discussie
en te gaan nadenken over hoe zij over een visuele
beperking denken en hun vooroordelen.
De iteratieslag bij dit prototype was dat de artikelen
eerst heel erg gericht zouden zijn op het negatieve
aspect. Uiteindelijk zijn er ook positieve artikelen
bij gekomen. Om zo de discussie te starten
tussen verschillende mensen. Ook zijn er in dit
geval templates gebruikt van krantenartikelen
omwille van tijd. [10]

[bijlage 11]

1.

EXPLORATIE MARJOLIJN

CONCLUSIE
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DE

CONCLUSIE
Tijdens dit onderzoek is er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag namelijk:
‘Hoe creëer ik een ervaring waardoor zienden begrijpen dat visueel beperkt niet visueel gehandicapt
is?’
Naar aanleiding van de drie verschillende prototypes, zijn de volgende conclusies getrokken:
• Mensen krijgen een goed beeld van een visuele beperking door middel van de opdrachten en de
ervaringsbril.
• Mensen luisteren graag naar de ervaringen van mensen met een visuele beperking, echter zouden
ze hier dan beelden bij willen zien van mensen met een visuele beperking.
• Mensen schrikken van de negatieve krantenartikelen, door de negatieve kopregels lezen ze niet
verder.
Ook speelt het eerdere onderzoek een rol waarbij duidelijk is dat iedereen (onbewust) vooroordelen
heeft. Deze vooroordelen zullen niet altijd slecht zijn, maar door deze vooroordelen denken we
allemaal al het één en ander te weten van een bepaalde situatie zonder dat we het vragen aan de
persoon om wie het draait.
Daarom zullen prototypes één, twee en drie gecombineerd gaan worden om tot een sterk proof
of concept te komen. In de context van ‘mensen zonder visuele beperking kunnen zich niet goed
inleven in de wereld van mensen met visuele beperking.’

Afbeelding pexels

BRONNENLIJST
PROOF OF
CONCEPT
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De conclusies uit de prototypes waren:

En dat een visuele beperking geen visuele handicap
is.

• Van negatieve shockerende teksten schrikt de

Context: ‘Mensen zonder visuele beperking kunnen

De gebruiker zal zich in een ruimte bevinden

zich niet goed inleven in de wereld van mensen

waarbinnen hij/zij eerst alle vooroordelen hoort

met een visuele beperking’

die mensen hebben over mensen met een visuele
beperking. Deze negatieve kant zorgt ervoor dat

gebruiker wel maar hij/zij wil daarna wel vrij

Het gedeelte van de opdrachten van de cultural

snel door naar iets positiefs. Vandaar dat de

probe wordt ook gebruikt. Omdat de testpersonen

gebruiker eerst de vooroordelen ervaart alsof er

aangaven dat ze zich door de opdrachten heel

heel veel mensen om hem/haar hen staan. Om

goed konden inleven in mensen met een visuele

vervolgens de (positieve) ervaringen te horen

beperking. Als afsluiter hebben ze een volledig

van de persoon met een visuele beperking.

beeld gekregen van hoe een visuele beperking is,

(Be)leef je in

de gebruiker aan het denken gezet gaat worden.

•D
 e gebruiker vindt het fijn om beelden van de

(Be)leef je in, is een installatie waarbij de visuele

Nadat de gebruiker de vooroordelen heeft ervaren,

beelden bij geplaatst worden van de persoon

beperking centraal staat. De gebruiker krijgt een

ziet de gebruiker een film waarbij iemand met

(semi) immersieve ervaring. Waarbij hij/zij eerst

een visuele beperking begint te praten over zijn

de ervaring krijgt dat iedereen vooroordelen

of haar visuele beperking. Tot het moment komt

heeft. Dit gebeurt door middel van een film die

dat de gebruiker ervaart hoeveel de persoon nog

te beleven is via een oculus rift. De gebruiker

ziet die aan het vertellen is. Op dat moment stapt

krijgt vooroordelen te horen in combinatie met

de gebruiker in het leven van die persoon en ziet

het gevoel dat er een hele grote groep om hem

hij wat die persoon met visuele beperking ziet.

of haar heen staat.

Om vervolgens confronterende vragen te krijgen

persoon te hebben die vertelt. Daarom zullen er

en hoe mensen met een visuele beperking erover
nadenken.

met visuele beperking om vervolgens vanuit die

De installatie komt in een winkelcentrum te

persoon te gaan kijken.

staan. Om mensen nieuwsgierig te maken naar

• De gebruiker krijgt een goed beeld van een visuele

de belevingswereld van mensen met een visuele

beperking door middel van de opdrachten en de

beperking. De reden hiervoor is dat iedereen vandaag

ervaringsbril. Daarom sluit de installatie af met

de dag vooroordelen hebben. En de vooroordelen

een doe-opdracht.

over mensen met een visuele beperking komen
het vaakst in het openbaar naar voren. Daarom

Het proof of concept is getest door de drie

komt de installatie op een openbare plek te

prototypes.Van elk prototype worden verschillende

staan waarbij het voor iedereen toegankelijk en

die in die situatie zou zitten.

gedeeltes gebruikt. Deze gedeeltes kwamen

vrijblijvend is om hem te beleven.

Vervolgens stapt de gebruiker helemaal in de

best beoogde gebruikerservaring bereikt worden.

Ontwerpcriteria voor de installatie zijn:

Beginnend bij het gedeelte van prototype drie waarbij

•V
 oor verschillende leeftijden, van 12 tot 99.

om te kijken hoe de gebruiker zou handelen als
Wat is immersive technologie nou precies? Daar
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schrijft Kennisnet het volgende over:

namelijk het beste tot hun recht. Hierdoor zal de

“Immersive betekent onderdompelen. Immersive

wereld van mensen met een visuele beperking en

technologie is een verzamelnaam voor

krijgt hij/zij een doe-opdracht. De gebruiker doet

technologieën waarmee iemand in een ervaring

de oculus rift af en doet een echte ervaringsbril op.

het negatieve nieuws “de shockerende factor”

• Gebruiksvriendelijk.

terugkomt. Dit wordt gebruikt zodat de gebruiker

• Semi immersive.

namelijk aangesproken. Virtual reality (VR),

Het doel van de ervaring is niet om iets op te lossen.

doorheeft dat er daadwerkelijk vooroordelen zijn.

• Zintuigprikkelend.

augmented reality (AR) en mixed reality (MR) zijn

Het doel van deze ervaring is om gebruikers het

En hierdoor beleeft de gebruiker hoe het is als

• Toegankelijk.

verschijningsvormen van immersive technologie.”

besef te geven dat vooroordelen met betrekking

andere mensen om je heen vooroordelen hebben.

• Intuitief.

[11]

tot een visuele beperking vaak niet terecht zijn.

wordt ‘ondergedompeld’. Alle zintuigen worden

En dat mensen met een visuele beperking net
Het is een semi immersieve ervaring omdat

zo goed alles kunnen als mensen zonder visuele

niet alle zintuigen aangesproken zullen worden.

beperking.

• Begrijpbaar.
De positieve verhalen uit de film worden
gebruikt om mensen bewust te maken van de
positieve kanten van een visuele beperking.
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De kleuren die voornamelijk gebruikt zullen worden
in de film zijn:

• Geel is een vrolijke opvallende kleur, die het
brein, denkproces en zenuwstelsel stimuleert.
Geel wordt geassocieerd met energie, zon, lente,

• Contrasterende kleuren zoals wit op zwart,

zomer, een nieuw begin, levensplezier en geluk.

zwart op wit, zwart op geel of geel op zwart. Dit

Deze kleur stemt vrolijk en positief. Geel geeft

komt omdat mensen die slechtziend zijn vaak

focus en doelgerichtheid. [13]

wel goed contrasterende kleuren kunnen zien.
[12] Daarom zien ze ook goed de lijnen op het

• De groene kleur ontspant het zenuwstelsel. Groen

fietspad want die zijn wit op zwart. Zoals eerder

kan de bloeddruk verlagen en is rustgevend.

gezegd in interview [bijlage 5]

Daardoor wordt groen ook wel geassocieerd
met genezing, gezondheid en balans. [13]

• Echter zullen er ook kleuren gebruikt worden die
mensen met een visuele beperking niet goed

Er is een moodboard gemaakt voor inspiratie

kunnen zien, zodat de gebruiker ook daadwerkelijk

van de beelden van de film. Deze beelden

de beleving heeft hoe dat is voor mensen met

zijn aan de hand van de cultural probes en

een visuele beperking. Denk hierbij aan blauw,

interviews geselecteerd. Namelijk de meneer in

geel en groen daarnaast verschillende tinten

de stoel die verteld, en alledaagse activiteiten

van die kleuren. Daarnaast worden blauw, geel,

die mensen met een visuele beperking ook doen.

groen gebruikt voor de betekenis.
Het het storyboard en het script te vinden in de
• Blauw staat voor geest, intelligentie en verstand.
Blauw wordt gezien als de kleur van vertrouwen,
duidelijke communicatie en betrouwbaarheid. [13]

bijlagen. [bijlage 12, 13]
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INT. DONKERE KAMER Kijker zet oculus bril op. Dan start de film. Kijker bevindt
zich eerst in een donkere kamer waar hij/zij vaag wat lichtjes
ziet maar dat is het.
Hey! Blinde!!

PERSOON 1

PERSOON 2
Waar is je hond dan? Nu kan je ineens niet meer zo
goed over straat hé!
PERSOON 3
Waarom zorg je nog voor je kinderen? Je kan daar
helemaal niet voor zorgen!
PERSOON 4
Zeg eens wat terug joh! Waarom ben je nu ineens zo
stil?
Al deze vooroordelen worden naar de kijker geschreeuwd. De
kijker ziet verder niemand maar het voelt alsof ze allemaal om
de kijker heen staan. Omdat de geluiden vanuit verschillende
richtingen komen.

KNIP! (VOLGEND SHOT)
INT. HUISKAMER VISUEEL BEPERKT PERSOON – DAY
Er zit iemand met een visuele beperking rustig in een stoel te
wachten tot de kijker bij hem/haar komt. De kijker gaat van
geschreeuw naar een rustige lichte kamer. En de kijker kan
weer scherp zien.
Visueel beperkt persoon
Leuk dat je er bent! Mijn naam is.. Ik ga je vandaag
mee nemen in mijn visuele beperking. Ik heb hem al
vanaf.. En inmiddels ben ik..
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stilte....
En nu ga je beleven wat ik elke dag zie
KNIP! (VOLGEND SHOT)
INT. PARK, STRAAT, KEUKEN – DAY
Visueel beperkt persoon
Dit is dus wat ik elke dag zie. Mijn gezichtsveld is
nog.. En ik zie overal zwarte vlekken op. Kom! Ik neem je
mee in mijn dag! We gaan naar het park met mijn kinderen.
Hierna volgt ook het koken in de keuken, over straat
lopen. Alle alledaagse dingen.
KNIP!
De kijker krijgt instructies om zijn/haar oculus af te zetten
en dan is het tijd voor de laatste stap. Namelijk een doeopdracht. De kijker mag de ervaringsbril opzetten en de
opdracht uitvoeren. Dan is de volledige ervaring voltooit.
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DISCUSSIE
‘OP WELKE MANIER KAN DIT ONDERZOEK
VERSTERKT WORDEN?’
Er is nu gewerkt bij het prototype met audio fragmenten die zijn opgenomen uit interviews. In
het uiteindelijke prototype zal deze audio beter opgenomen moeten worden waardoor het geluid
zuiverder klinkt. Zonder omgevingsgeluiden waardoor de gebruiker afgeleid kan raken. Op het
moment dat de audio zuiverder klinkt, heeft het filmpje ook meer impact.
Daarnaast moeten er echte beelden gemaakt worden in plaats van de gebruikte stockvideo’s.
Sommige stockvideo’s passen goed bij de verhalen die de mensen vertellen maar dit is dan
inspiratie om ze zelf te maken.
Ook kan dit eindproduct goed gaan werken met een oculus rift voor een zo’n best mogelijke
immersieve ervaring.
Mocht dit uiteindelijk niet werken en de beoogde gebruikerservaring te kort schieten, dan wordt het
een gewone film die een persoon kan beleven met ervaringsbril. Testen, itereren en maken zullen
de komende weken uitwijzen wat het beste werkt. Voorkeur heeft wel de oculus rift.
Dit zijn allemaal taken die de komende weken opgepakt zullen gaan worden om tot een zo’n goed
mogelijk eindproduct te komen.

Afbeelding pexels
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BIJLAGE 1:
INTERVIEW 1

Namen zijn verwijderd op verzoek
van de contactpersonen

BIJLAGE 2:
MAILWISSELING

Namen zijn verwijderd op verzoek
van de contactpersonen

BIJLAGE 3:
MAILWISSELING

Namen zijn verwijderd op verzoek
van de contactpersonen

BIJLAGE 4:

Namen zijn verwijderd op verzoek
van de contactpersonen

INTERVIEW 1
Mijn leeftijd is 40 jaar.

waar ik tegenaanloop. Mijn zoontje van 8 zit in speciaal

Ik vind het spijtig dat het verschil er is tussen die mensen. want het verschil hoeft er niet te zijn. Ik ervaar

Beroep: Docent beeldende kunst en vormgeving

onderwijs. hij is thuis opgevoed met veel voelen voor

het namelijk ook dat het er is. in allerlei situaties. Voorbeeld van zoontje van 8, stress afreageren thuis en

Studie: Docent beeldende kunst en vormgeving

gezichtsuitdrukkingen etc. maar op de school van

daardoor onhandelbaar. Voor onderzoek bij het ggz. en werd niet naar mijn zoontje gekeken, maar meteen

het speciaal onderwijs is er een regel dat je elkaar

naar mijn visuele beperking. hij heeft een slechtziende moeder, jij kan geen gezichtsuitdrukkingen herkennen,

Kan beroep nog wel uitvoeren, maar wel met veel

niet mag aanraken. Maar het zit in zijn natuur dat hij

jij kan zijn emoties niet begrijpen en begeleiden. en daarom gedraagt hij zich zo. Door een psychotherapeut.

haken en ogen.

dat doet. Dus dat is heel lastig af te leren, en ik was
mij er nooit bewust van dat ik hem zo heb opgevoed.

Hoe ziet een normale dag er voor je uit? Ik heb drie

Ik voelde een grote stempel op me, en ik ging het tegen spreken. werd een welles/nietes verhaal. mijn zoontje
werd niet onderzocht. ik loop wel een stapje achter, met bijvoorbeeld een slaande beweging. als het gebeurt is

kids. dat houdt me wel bezig. Mijn kinderen zijn 8,6,4

Zijn er dingen die je moet laten door je beperking?

jaar oud. als ik niet werk ben ik bezig met de was,

Vraag voor tijdens de workshop, nog mail sturen

stofzuigen en de troep van kinderen opruimen. Ook

dan is het al te laat. maar ik kan wel goed met mijn zoontje praten. Wij hebben een hele open communicatie.
Heb het ook in mijn werk gemerkt. ben afgekeurd geweest. en je komt steeds tegen het probleem aan dat er

zoals bedden verschonen. Eten klaarmaken, Ik maak

Ervaar je veel extra stress door je beperking? Vooral

gewoon te weinig geld is voor begeleiding. omdat ik langzamer werk dan andere mensen. Als er meer geld

het liefst eten klaar als ze op school zijn. dan hoef

op het moment dat iets snel moet. met de kinderen

zou zijn dan is het hele probleem weg. Daarnaast ben ik ook gepest.

ik het in de avond alleen op te warmen. dan kan ik

bijvoorbeeld. Alles kost meer tijd, en als ik dan haast

me concentreren tijdens het koken. Dan is de kans

heb dan is het wel lastig

Het is goed als mensen gaan beseffen dat we allemaal mensen zijn en dat we dus ook in principe gelijk zijn,

groter dat ik niet in mijn vingers snij. Een auditieve

Ik moet meer plannen, als het dan chaotischer

eigenlijk heeft iedereen een beperking. maar mensen hebben soms een kleinere beperking die niet te merken

of tastuele handeling gaat veel op geheugen en dat

gaat dan ervaar ik wel meer stress. Zoals spontane

is. Maar hoe kunnen we er samen met elkaar mee omgaan. Vanuit de basis van gelijkwaardigheid komt er

vergt veel concentratie.

speelafspraakjes van de kinderen gaat niet echt.

ook ruimte om minder bevooroordeeld te denken. te denken in mogelijkheden.

Omdat ik de route enzo moet plannen van te voren.
Voorbeeld van lopen. Als je bent afgeleidt tijdens het

Dus de kinderen moeten altijd gebracht en gehaald

in een ideale wereld is er geen sprake van partijen en zijn we gelijk aan elkaar. het verschil ontstaat door

lopen met een gesprek dan mis je veel van die auditieve

worden. Anders kan het niet spontaan.

geld. dat creëert de afstand tot de arbeidsmarkt.

signalen. Zoals een brede boom, of een bepaalde

Het woord handicap triggert een gevoel waarbij we in een hoekje worden gedrukt. Maar het gaat vooral om

vlaggenstok die geluid maakt in de wind waardoor je

Ik praat er wel open over met mijn kinderen. Ik geef ze

het woord mensen met een beperking. want dan heb je het over mensen niet over gehandicapte. dan komt

weet waar je bent. Dat leer je in de loop van de tijd. Je

er ruimte voor, doe ik het goed vraag ik dan? hebben

de persoon op de eerste plaats

kan er trainingen in krijgen, van mobiliteitsinstructeurs.

jullie tips? Hierdoor wordt het heel open allemaal.

Als je bijvoorbeeld verhuisd bent. Wat is de meeste

Mijn zoontje maakt er ook een soort sport van om

korte en veiligere route.

bijvoorbeeld stiekem een snoepje te pikken, terwijl ik
hem dan moet betrappen op mijn gehoor.

Ik vind zelf van niet dat ik erg afhankelijk ben. Er zijn
wel een paar dingetjes die anders moeten of sommige

Hoe kijk je tegen het verschil aan met mensen die

dingen die niet kunnen.

geen visuele beperking hebben?
Mooi onderwerp, eventueel onderzoeksverslag opsturen

Heb je dingen moeten aanpassen in de opvoeding?
wel een aantal dingen, en er zijn nu een paar dingen

naar Bartiméus of visio.

BIJLAGE 5:

Namen zijn verwijderd op verzoek
van de contactpersonen

INTERVIEW 2
Hoe komt het dat dit gevoel er zo bij zit bij het woord

document het woord handicap niet voorkomt. Het woord

heb het getest op 5% gezichtscherpte dat is de grens

zeggen die mensen krijgen al veel hulp dus is niet

handicap. Het heeft direct te vragen met de vraag die

visibility komt erin voor en er wordt besproken hoe je

tussen slechtziend en blind. Dan heb je ook een grote

nodig. Terwijl als je in een gebouw naar binnen wil en

je stelt. In mijn geval ben ik mijn hele leven ernstig

als volwaardig mee kan doen aan de maatschappij.

groep te pakken.

er staat geen portier leg je die mensen onnodig een

beperkt geweest. omdat ik van jongs af aan slechtziends

Maar in het Nederlands hebben ze dit vertaald als

was. Maar ik heb het zelf nooit als handicap ervaren.

het handicaptenverdrag. Net zoals de participatiewet

Ik heb vanaf mijn twintigste was ik officieel blind.

van een persoon om op een volwaardige manier mee

In die tijd toen ik formeel blind was, werden mensen

gaat over alles doen zodat mensen volwaardig kunnen

Maar ik heb gewielrend. en in allerlei landen gefietst,

te doen in de maatschappij. Met of zonder beperking.

zoals ik vaak opgenomen in speciale instituten op de

deelnemen in de maatschappij. Maar in het Nederlands

bergen beklommen. het kan allemaal. maar als je zegt

hei. en pas na de middelbare school op mavo niveau

vertaald gaat over hoe mensen moeten bijdragen aan

als je slechtziend bent dan mag je niet meer fietsen.

Je handicap wordt opgedrongen door de maatschappij,

de wereld in zijn gestuurd. Maar ik ben gewoon in het

de kosten van de beperking.

dus dan leg je een handicap op als het ware, want

het hoeft niet.

reguliere onderwijs opgegroeid.

beperking op. Daarnaast is het een fundamenteel recht

mensen kunnen het nog wel.
Ik heb ook die vraag opgesteld vanwege dit interview

pleiten voor grote liften voor mensen met een rolstoel

Tegenwoordig is het wettelijk verplicht om het zo te

aan de college van de rechten van de mens en een

heeft ervoor geleidt dat mensen met een kinderwagen

doen. staat ook in het VN gedrag. Maar ik heb het

andere juriste. Omdat het op deze manier niet duidelijk

je kan de focus leggen op wat je nog wel allemaal kan.

gezien als een beperking die iedereen wel eens heeft.

is waar het woord handicap onder valt. Want als je

Misschien kan je zeggen dat je je verhaal vertelt. door

Zoals niet kunnen tekenen of iets dergeljks. Dat heeft

het hebt over gehandicapte kunst dan heb je het over

het woord handicap en je innerlijke drang om mensen

Strepen op het fietspad, of paaltjes die niet reflecteren

gemaakt dat ik de dingen die ik goed kon, kon uitbaten

kunst van mensen die dingen niet meer kunnen.

te helpen. dat je op het onderwerp bent gekomen.

helpen mensen met een visuele beperking, maar in

Maar dat je nu merkt dat mensen nog.

zekere zin helpen ze iedereen.

zoals schilderen en tekenen. Dat heeft ervoor gezorgd

er ook in kunnen.

dat ik naast mijn gewone werk dit heb kunnen doen

Ik heb zelf heel langs foto’s gemaakt. Het idee dat je nog

het schilderen.

dingen wel kunt en dat je die vaardigheden die je nog

voorbeeld restaurant amsterdam zintuigen. Waarom is

Rateltikkers helpt om over te steken. Maar ze worden

wel hebt kunt benutten is voor mij de sleutel geweest

het woord handicap er nog? voorbeeld paralympische

niet systematisch gecontroleerd. En je hebt ze ook niet

om mee te kunnen participeren in de maatschappij.

spelen.

bij fietspaden terwijl je daar ook moet oversteken. Zijn

Waar Associeer jij het woord handicap mee als je dit
gebruikt? (zei hij..)
het ligt meer bij het gevoel dat mensen zelf hebben.

ook mensen die het geluid niet leuk vinden, dus die
Vertellen over de filmpjes die ik heb gemaakt over

Iedereen bij WHO is heel goed bezig, maar de fout

maken dan opzettelijk de rateltikkers kapot. Eigenlijk

vinden van handicap of beperking.

ligt bij het vertalen naar het nederlands. Nederland is

wordt een handicap vanuit veel verschillende kanten

niet heel goed in maatregelen voor mensen met een

opgelegd. Vanuit de gemeente, vanuit mensen zelf.

Als mensen het niet ervaren als iets dat niet meer kan
dan is het een handicap.

meeste mensen beginnen meteen over een kamer

beperking. Dus in die zin kan je zeggen dat het goed

donker maken zodat je niks meer kan zien. MAar

is als mensen snappen hoe het is om een beperking

In veel wetgevingen wordt de term handicap gebruikt

Zo zou het woord ook gebruikt moeten worden, en

het aantal mensen dat echt blind is is heel klein. Je

te hebben. En wat je daar als maatschappij aan kan

ipv beperking. Ook door jouw verzoek heb ik geprobeerd

zo is het woord ook opgenomen in stukken van de

kan ook met een simulatiebril kunnen tonen dat je

doen om je deelnemers niet onnodig tegen te werken.

om dit meer publiciteit te laten krijgen.

wao of verenigde naties een handicap is een situatie

sommige dingen nog heel goed kan en sommige

Waarom huis maken met drempels, als je weet dat

waarbij je tegen barieres oploopt, waardoor je niet

dingen wat minder. Ik heb bijvoorbeeld zelf om te

mensen daar last van hebben. Dat hele concept van

We hebben een heel welvarend land, en zijn veel dingen

op een volwaardige manietr kan participeren aan

tonen hoe mensen met macula degenartie zien heb

handicap zoals het nu gebruikt wordt plaatst mensen

goed geregeld. Maar stuctureel en wetgeving zijn er

de maatschappij. Als je de engelse tekst opleest

ik vuurwerkbril beplakt met folie. Waardoor je er nog

in een onvoordelige situatie. Stel je voor iemand in

veel dingen slecht geregeld.

van de engels VN gedrag, dan zie je dat in het hele

wel doorheen kan koken maar wel heel wazig. En ik

rolstoel op straat zeg je “ik help je wel” Terwijl mensen
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INTERVIEW 3
ansluitend interview Berry nav feedback docenten

Ik pleit voor betere zichtbare lijnen op fietspaden,

week 9:

omdat ik die nodig heb. Maar ik ben niet alleen de enige
die het nodig hebt. Je helpt de hele bevolking ermee.

Wat een domme leraren heb je zeg, jezus.
Mijn leven bestaat uit aanpassingen, door bijvoorbeeld
Als iemand in de oorlog heeft gezeten en geen benen

de computer. Zodat ik met hulpprogramma’s kan lezen.

meer heeft en in een rolstoel zit. en hij kan daardoor
zich prima verplaatsen. Maar als er dan in het gebouw

Er bestaat geen gemiddeld mens, je hebt een hele

een drempel zit waar hij niet overheen kan, dan kan

variatie aan mensen.

hij het gebouw niet in. Die drempel is niet echt nodig.
Vanwege traditie zit die drempel er. Als je mensen wil

Heel veel webontwerpers vergeten dat je ook zonder

laten mee doen, dat is een recht dat mensen hebben.

muis een website moet kunnen bezoeken. De gemiddelde

artikel 1 van de grondwet. dan moet je die mensen

mens heeft het niet nodig, maar er zijn te veel mensen

helpen door geen onnodige barieres te bouwen. en

die het wel nodig hebben. Dus moet je er rekening

dan moet je je dus aanpassen in je gewoontes. pas

mee houden.

wanneer er conflicten ontstaan als het niet mogelijk
is om die voorzieningen 100% te regelen moet je aan

Waarom moeten andere mensen begrip hebben voor

compromissen denken.

een ander? Het is allereerst een recht van de grondwet.
Als je een boodschap hebt dan moet je bedenken dat

Slim nadenken dat je niet voor de 1 een oplossing

je met iedereen rekening moet houden.

maakt en voor de ander een probleem.
Ik ben heel erg benieuwd hoe mensen hierop reageren
Maar het is een fundamenteel recht van de mens om

weer. Daarom doe ik ook moeite om begrijpelijk te

volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

maken door het beter te maken en visueel toegankelijker

Als je dan zegt waarom passen zij zich niet aan aan

te maken.

ons, dan denk ik aan mensen die lui zijn. Zo doen
we ook aanpassingen voor kinderen, zo moet je ook

Ik geef ook lezingen. En ik zou ook best een lezing

aanpassingen doen voor mensen met een beperking.

willen geven over dit onderwerp.

Maakt niet uit welke beperking.
Mensen met een visuele beperking doen heeel veel
moeite om mee te doen. Het is een soort overleven
in de visuele maatschappij tegenwoordig.
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INTERVIEW 4
Mijn reactie op de vraag waarom passen zij zich niet

grens in de gaten moeten houden omdat sommige

wat meer inlevingsvermogen en begrip krijgen van

aan aan ons en waarom moeten wij ons aan hun

mensen meer van mij verwachten dan mogelijk is.

de andere partij. Maar voor de andere persoon is het

aanpassen is..

Omdat ze er totaal geen inzicht in hebben hoe het is.

ook fijn om op een andere manier te kunnen denken.

Ik weet niet zo goed hoe ik me moet aanpassen.

De samenleving is enorm visueel. We doen al onwijs

omdat ik denk dat, dat niet mogelijk is. Misschien

ons best om daarbij aan te haken. En we willen

ben ik hierin kortzichtig en ik sta graag open voor

helemaal niet als gehandicapt gezien worden. We

suggesties. Ik snap dat alles van twee kanten moet

doen onwijs ons best. Maar we accepteren wel dat

komen, en ik ben daartoe wel bereidt. en ik had het

we een beperking hebben en dat er samen gekeken

gevoel dat ik dat moest doen door mezelf open te

moet worden naar wat we nodig hebben. Maar als de

stellen. Mezelf aanpassen aan de samenleving, ik

samenleving niet bereidt is om te kijken dan is het niet

heb altijd wel het idee dat ik dat al doe. In die zin dat

mogelijk. Het kan niet van 1 kant komen. Het moet

ik altijd wel bereidt ben om het uitertste uit mezelf te

van twee kanten komen maar ik denk dat wij onze

halen en heel erg gemotiveerd ben om te participeren

kant al ontzettend aanleveren en dat we ons best al

en te integreren. Maar ik kan me niet gedragen als een

ontzettend doen om mee te komen.

goedziende, ook gevoelsmatig ligt dat denk ik buiten
mijn mogelijkheden. Ik heb mijn beperking omarmd

Ik ken geen blinde of slechtzienden die denken ik heb

en geaccepteerd.

een beperking en ga ervan profitiren in mijn uitkering
en lekker niks doen.

Ik pas me de hele dag door aan. Het moet wel
mogelijk zijn om je aan te passen. Ik denk dat je

Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor een

wel de samenleving kan aanpassen aan de zwakste

ander om zich in te leven in iemand met een visuele

schakel, maar dat je niet van de zwakste schakel kan

beperking?

verwachten om te verwachten even sterk te zijn als
de sterkste schakel. Dat is fysiek onmogelijk. En ik

Ik denk dat het een verrijking kan zijn aan levenservaring.

pas me aan door heel veel verschillende hulpmiddelen

Je kan oplossingsgerichtheid trainen, en intuitiviteit.

ook, bijvoorbeeld een stok of een hond. Ik rij geen auto

Je leert out of the box denken. Je kan die manier

meer, ik fiets niet meer.

van denken in elke situatie toepassen. En je ervaart
dan ook dat een beperking of een tegenslag niet het

Ik heb het gevoel alsof ik me heel erg moet aanpassen.

einde van de wereld hoeft te zijn. En dat je er hoop

Het voelt als gedwongen opofferingen. Maar ik moet

uit kan pakken. Als je helemaal blind bent is best een

dat doen om de veiligheid te behouden voor mezelf en

heftige beperking. Maar als ik kijk hoe totaal blinde

voor de medemens. Nu heb ik eerder het gevoel dat ik

vrienden ermee omgaan dan geeft mij dat wel kracht

graag mee ga in de samenleving. En dat ik mijn eigen

en inspiratie. Voor ons is het een verrijking omdat we
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MAIL
Ha Marjolein,

ze zich af of moeder dat wel ziet.

Hoe is je presentatie gegaan? Ik heb nog best wel

wat ik zie, wat ik wel en niet kan, waar ik hulp bij nodig
heb en hoe het gaat. Ik zet me in via mijn werk en via

lang over de suggestie van je docenten nagedacht.

Een melding dus die we kunnen weerleggen en op

KUBES om de onwetendheid bij mensen te verkleinen.

Vooral omdat ik nu in een periode zit waarin ik door

onwetenheid is gebaseerd. Mensen die van buitenaf

Ik pas me aan, maar het komt echt nog te weinig van

de samenleving extra met mijn beperking word

tegen ons gezin aan kijken en niet precies weten wat

twee kanten. Mensen bedoelen het vast goed, maar

geconfronteerd en op afgerekend word.

ik kan en zie. Mensen die niet weten dat mijn oudste

beseffen niet hoeveel leed zo’n melding aan kan doen.

autisme heeft en zijn gedrag meteen linken aan mijn

Ook al blijkt hij ongegrond te zijn. Grit alleen al dat

Afgelopen vrijdag kregen we vanuit het niets, onverwacht

slechtziendheid. Mensen die ook onze taakverdeling

mensen dachten anoniem te moeten bellen zonder

deze brief in de bus. Daar schrokken we erg van. Zie

niet weten en niet weten wat mijn man allemaal doet.

even gewoon te vragen of een luisterend oor of een

ook rechts onderaan dat er staat dat het gaat om

Mensen die niet weten hoe ik dingen aanpak, welke

praktische hand aan te bieden. Dat is hulp. Een melding

kindermishandeling en verwaarlozing. (Als je de brief

trainen ik heb gehad, dat ik mijn mogelijkheden benut,

niet. Dat voelt als een mes in mijn rug. Vraag maar

voor je volgende presentatie wil gebruiken, haal dan

maar binnen mijn grenzen blijf.

aan je docenten hoe ik mij aan moet passen aan een

in Photoshop onze naam, adres en kenmerknummer

samenleving die ik niet vertrouwen kan!

uit de brief weg.)

Ik dacht toen aan de uitspraak van jouw docenten. Ik

Maandag heb ik meteen gebeld naar de huisarts. Daar

pas me aan aan de samenleving. Ik heb kinderen net als

Gelukkig weet ik dat er ook een heleboel lieve mensen

konden we gisterenmiddag terecht voor een gesprek.

ieder ander. Ik zorg voor hen als ieder ander en ik wordt

zijn die wel helpend denken en handelen, maar dit

De huisarts was net zo verbaast als wij en zei ons te

er op veroordeeld omdat iemand uit de samenleving

raakt mij dieper!

steunen en gaf aan dat we maar gewoon moesten bellen

zich er mee bemoeid zonder inhoudelijk te weten hoe

om de casus aan te horen. Dat hebben we gedaan.

het is. Door zelf in te vullen en te oordelen omdat ze
denken alles te weten en dat recht te hebben.

Het gaat om een anonieme melding van een persoon.
Dus geen instantie. De melding betreft zorgen over een

Het is met een sisser afgelopen. Veilig Thuis stond

bijna blinde moeder met drie jonge kinderen. Ze zien

open voor mijn kant van het verhaal en heeft nog met

dat vader vaak weg is voor werk en vragen zich af of

de huisarts gebeld.

moeder niet alleen staat in de zorg voor de kinderen.
Ook vragen ze zich af of het veilig is bij het halen en

Had liever gehad dat deze buurtbewoner of wie het dan

brengen, omdat ze moeder drukke kruispunten zien

ook is gewoon aan mij gevraagd had hoe het allemaal

oversteken met de kinderen. Ze weten dat er eerst een

gaat, maar dat durven mensen blijkbaar niet, daarom

geleidehond was en nu niet meer. Vragen zich hoe

de anonieme melding. Ik ben hier heel erg boos om en

dat zit. Ook zien ze me met een stok lopen. Hoe kan

teleurgesteld door in de samenleving. Goedzienden

moeder dan drukke kruispunten oversteken, alleen als

denken het recht te hebben zich mrt mijn leven te

bijna blinde moeder met drie jonge kinderen was de

kunnen bemoeien zogenaamd uit goed bedoelde

vraag. Gaat dat wel veilig? Ook zien ze wel eens de

zorgen, maar ze hebben niet het lef om het gewoon

oudste agressief doen tegen zijn broertje en vragen

aan mij te vragen. Ik sta altijd open om te vertellen

Groeten
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DE SKILL OM RUIMTES
PERFECT MEE OP TE METEN
Er wordt wel eens gezegd dat mensen
die een visuele beperking hebben niet
meer goed mee kunnen draaien in de
maatschappĳ. Maar het tegendeel is
vandaag bewezen.
Een groep studenten van de opleiding
CMD in Breda heeft ontdekt dat
mensen die slechtziend of blind zĳn
perfect een ruimte kunnen opmeten.
Waar machines en apparaten soms
nog wel eens kuren vertonen,
opgeladen
moeten
worden
of
simpelweg kapot gaan gebeurt dit bĳ
mensen niet. Dit maakt dan ook dat
het een fantastische uitkomst is van
het onderzoek.
Door middel van hun gehoor en echo’s
in de ruimte zĳn mensen met een
visuele beperking perfect in staat om
tot op de millimeter nauwkeurig de
ruimte in te schatten. Hierdoor krĳgt
men een eindeloze hoeveelheid aan
nieuwe
mogelĳkheden.
Deze
mogelĳkheden variëren van het
beroepsveld
architectuur,
tot
ingenieurs en tot het beroepsveld
bouw.
Deze mogelĳkheden zullen de
komende tĳd verder uitgedacht
worden.
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KRANT

BLIND =
GEHANDICAPT

WEKELIJKSE KRANT
28 April 2022

Donderdag

VISUEEL
BEPERKT EN
HYPERGEVOELIG
TASTZINTUIG
DOOR

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN MOETEN NIET MEE DOEN!
Waarom proberen mensen die
slechtziend of blind zĳn nog volledig
mee te doen in de maatschappĳ?
Waarom zien ze niet onder ogen dat ze
gewoon niet meer als volwaardig mee
kunnen draaien.
Een paar redenen waarom ze niet als
volwaardig persoon zouden moeten
meedraaien in de maatschappĳ zĳn:
●

●

●

●

Ze hebben hulpmiddelen nodig
om alsnog volwaardig mee te
kunnen
draaien
in
de
maatschappĳ.
Deze
hulpmiddelen worden van onze
belastingcenten betaald.
Ze hebben meer tĳd nodig voor
opdrachten,
tĳd
is
geld
tegenwoordig. Daarom moeten ze
ongeschikt worden verklaard om
te kunnen werken.
Ze kunnen zich niet goed
voortbewegen in het verkeer.
Hierdoor zĳn ze een gevaar voor
zichzelf en hun medemens.
Ze kunnen geen kinderen
opvoeden, dit komt omdat ze niet
bepaalde
gedragspatronen
kunnen herkennen van hun eigen
kinderen.

GENMODIFICATIE
Visueel beperkt en tastzintuig met braille lezen

Nieuwe ontdekkingen in de wetenschap??
“Dat
is
mogelijk
vanwege mutaties in
het DNA. Het lijkt op
het
zogeheten
CRISPR/Cas9,
een
methode om DNA
mee te modiﬁceren”

Op het moment dat mensen met een
visuele beperking niet goed hun
ogen kunnen gebruiken gaan hun
andere zintuigen beter hun werk
doen. Dit gaat automatisch en hier
hoeft de persoon zelf vrijwel niks
voor te doen. Het zorgt ervoor dat
mensen met een visuele beperking
alsnog alles goed kunnen doen, ook
al hebben ze verminderd zicht. Ze
verwerken prikkels en impulsen even
snel of misschien wel sneller als
mensen zonder visuele beperking.

Nu is er ontdekt dat bij een 40 jarige
vrouw uit Leiden, die vanaf haar 22e
leeftijd al slechtziend is. Een mutatie
heeft plaatsgevonden in het DNA.
Dit is vanzelf gebeurt. Net zoals dat
het corona virus ook mutaties
doormaakt en hierdoor elke keer een
nieuwe variant krijgt.
Deze mevrouw heeft dus de
genetische modiﬁcatie doorgemaakt
in haar lichaam waardoor ze een
hypergevoelig tastzintuig heeft. Dit
zorgt ervoor dat zij kan voelen waar
iets staat zonder dat ze het
daadwerkelijk aanraakt. Ze kan alle
meubels in een ruimte aanvoelen en
ook de grootte hiervan. Hierdoor
krijgt ze meteen een beeld in haar
hoofd van hoe de ruimte eruit ziet en
welke meubels erin staan. Ondanks
dat ze niet de ruimte kan zien met
haar ogen kan ze toch veel in haar
opnemen. Dit heeft een positieve
invloed op haar kwaliteit van leven.
En hoe gemakkelijker ze door het
leven gaat.

Wetenschappers hebben ontdekt wat
deze vrouw kan, en hebben dit
verder onderzocht. Ze zijn erachter
gekomen dat ze door middel van de
CRISPR/Cas9 methode haar DNA
kunnen modiﬁceren om het nog
beter te maken. En vervolgens in te
spuiten bij andere mensen met een
visuele beperking. Om ook hun
kwaliteit van leven te verbeteren.
Ze elimineren het DNA van de rest
waardoor ze die vevolgens in een
buisje in het lab laten weken. Om
daarna bepaald DNA van dieren
zoals vleermuizen met hun echo
systeem toe te voegen. Hierdoor
wordt het DNA nog beter. En klaar
om in te brengen. Dierproeven zijn
hierbij niet nodig omdat het DNA al
uit een mens komt in eerste instantie.
Deze ontdekking zorgt ervoor dat er
nieuwe mogelijkheden zijn binnen
de wetenschap, en voor de mensen
met een visuele beperking.

BIJLAGE 11:
KRANTENARTIKELEN

WEKELIJKSE KRANT
28 April 2022

Donderdag

SLECHTZIENDEN

Handicap en over straat

ZIJN EEN
GEVAAR VOOR
ANDEREN EN
VOOR
ZICHZELF!

KRANT
VISUEEL BEPERKTE
KUNNEN DE TIJD
STOP ZETTEN

Waarom mogen slechtzienden zich nog vrij over
straat bewegen???
Op het moment dat jij niet goed kan
kijken, krijg jij bepaalde dingen die
er om je heen gebeuren veel minder
goed binnen. Je kan deze dingen
minder goed verwerken en je hebt
langer de tijd nodig om bepaalde
dingen te verwerken. Op het
moment dat er een auto hard aan
komt rijden zullen jouw hersenen
even wat langer nodig hebben om te
bedenken waar nou dat geluid
vandaan komt. En waar dus ook de
auto vandaan zal komen. Op het
moment dat iemand het besef heeft
waar de auto vandaan komt is het al
te laat.
Als er dan vervolgens een ongeluk
gaat gebeuren dan is het ook nog de
fout van de autobestuurder, dit
omdat hij in een motorisch voertuig
rijdt en de persoon die blind of
slechtziend is simpelweg aan het
wandelen is.
Terwijl laten we heel eerlijk zijn, het
niet de schuld is van de bestuurder
van de auto.

We hebben nu 1 voorbeeld gehad
maar zo zijn er nog meerdere
voorbeelden op te noemen.
Wat nou als de slechtziende persoon
met kinderen over straat loopt. Dit is
onveilig voor de kinderen, voor de
persoon die slechtziend is, en voor de
medemens op de openbare weg.
Waarom zouden ze zoveel mensen in
gavaar brengen? Waarom zijn ze niet
eerlijk
naar
zichzelf
en
de
buitenwereld toe dat ze bepaalde
dingen niet meer kunnen. Je kan
gewoon niet meer als volwaardig
mens mee doen in het verkeer. Doe
dat dan ook niet! Zet niet het leven
van jezelf en anderen op het spel
omdat jij zo nodig eigenwijs bent.
Omdat jij je handicap niet kan
accepteren en daarom maar alle
mogelijke manieren aangrijpt om je
toch een beetje mens te voelen.

Deze dingen samen en nog 10
andere dingen die erbij genoemd
zouden kunnen worden, zorgen
ervoor dat feit blijft dat mensen met
een visuele beperking zich niet vrij
over straat zouden moeten kunnen
bewegen.
Dit moet alleen mogelijk zijn met
een begeleider erbij. En anders zijn
er genoeg opties om bijvoorbeeld
naar buiten te gaan. Mensen kunnen
op hun balkon of in hun tuin gaan
zitten. Mensen kunnen een raampje
open doen om toch de geur van
buiten te ervaren. En voor
boodschappen hoeven ze ook niet
perse de deur meer uit met alle
bezorgopties
van
nu.
De
maatschappij maakt het ze al zo
gemakkelijk om simpelweg te blijven
leven. Waarom maken zij het dan zo
moeilijk voor zichzelf en voor de rest
van de ziende maatschappij?

PORTRET VAN DE
MAN DIE DE TIJD
LAAT STOPPEN

26 APRIL 2022

Een artikel naar
waarheid
Doordat mensen met een
visuele beperking niet goed
hun zicht kunnen gebruiken
hebben zij een genetische
modiﬁcatie gedaan in hun
hersenen.
Deze genetische modiﬁcatie
zorgt ervoor dat mensen met
een visuele beperking de tijd
stop kunnen zetten. Dit heeft
als voordeel dat als zij extra
tijd nodig hebben voor een
taak
omdat
ze
iets
zorgvuldiger te werk moeten
gaan dat ze die tijd ook
kunnen krijgen. Zonder dat
dit meteen van invloed is op
de rest van de taken,
werkzaamheden, collega’s of
het leven. Deze nieuwe
uitkomst zorgt ervoor dat
mensen met een visuele
beperking net zo goed alle
beroepen
kunnen
volbrengen als mensen
zonder visuele beperking.
Hierdoor is er geen excuus
meer om mensen met een
visuele beperking buiten te
sluiten van de maatschappij.
En kunnen we met zekerheid
zeggen dat mensen met
visuele beperking een groter
ontwikkelde skillset hebben
dan mensen zonder visuele
beperking.

KRANT
SLECHTZIENDEN
ZIJN ONGESCHIKT
OM TE WERKEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiates des
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui ofﬁcia deserunt mollit anim id est laborum."
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Een artikel naar
waarheid
Wij leven tegenwoordig in
een maatschappij waar tijd
geld kost. Alles kost geld, op
het moment dat jij langer
pauze neemt dan dat
toegestaan is zal dit extra
geld kosten. Op het moment
dat jij meer tijd nodig hebt
voor bepaalde taken zullen
er andere mensen zijn die
dezelfde taken in veel minder
tijd kunnen oplossen.
Waarom zouden mensen met
een visuele beperking dan
nog werken binnen onze
visuele maatschappij? Dit
kost namelijk alleen maar
extra tijd en dus ook extra
geld voor mensen die geen
visuele beperking hebben.
Mensen met een visuele
beperking hebben meer tijd
maar ook meer hulp nodig.
Als ze niet weten waar ze iets
kunnen vinden zullen ze dit
vragen. Dan zal er vervolgens
weer iemand moeten komen
helpen
die
ook
zijn
werkzaamheden neer moet
leggen. Hierdoor komen we
met z’n allen in een vicieuze
cirkel en daarom zouden
mensen
met
visuele
beperking
ongeschikt
verklaard moeten worden.
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MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING ZIJN
DE SPEURHONDEN VAN DE TOEKOMST

ONS ZUURVERDIENDE GELD GAAT METEEN
NAAR DE BLINDEN VOOR HULPMIDDELEN

Mensen met een visuele
beperking zijn niet in
staat om hun ogen te
gebruiken zoals mensen
zonder
visuele
beperking hun ogen
gebruiken.
Dit
resulteert in het feit dat
zij veel beter hun
andere
zintuigen
hebben ontwikkeld. Zij
kunnen
van
een
kilometer afstand al
horen wat voor soort
auto er om de hoek
komt rijden.

De
gemiddelde
Nederlander werkt in
totaal 28 tot 35 uur per
week. Wij Nederlanders
zijn niet bang om onze
handen vies te maken.
Echter is het wel zo dat
hoe harder wij werken,
hoe meer belasting wij
moeten betalen. Dit zou
prima zijn als wij zelf
ook iets terug zien van
de belasting die wij
betalen.

Ook kunnen zij van
daardoor
van
een
afstand al horen of
mensen te hard rijden of
niet. Hierdoor heeft de
politie geen flitsers
meer nodig en kunnen
de banen voor mensen
met
een
visuele
beperking uitgebreidt
worden.
Waar
de
functieomschrijving
eerst maar een half
A4tje was,

is
de
functie
omschrijving
nu
6
A4tjes
voor
en
achterzijde gevuld. De
skillset
van
deze
mensen is zodanig veel
uitgebreid dat ze zoveel
meer taken kunnen
oppakken dan mensen
zonder
visuele
beperking. Naast het
gehoor
hebben
zij
namelijk
ook
ontzettend goed hun
reukvermogen
aangepast.

Hierdoor zullen mensen
met
een
visuele
beperking 1 van de
eerste zijn die op 3
kilometer afstand een
brand zal ruiken die net
is begonnen. Als ze dit
op tijd ruiken kunnen
er explosies voorkomen
worden waarbij heel
veel slachtoffers zullen
vallen.

We kunnen dus wel met
zekerheid zeggen dat
mensen met een visuele
beperking, de nieuwe
supermensen van de
toekomst zijn. Alles wat
we in de films zien
blijkt ineens uit te
komen en we staan pas
op aan het begin van
deze
fantastische
ontwikkelingen!

Echter is het tegendeel
vandaag
de
dag
bewezen.
Een
onderzoek van Nibud
wijst uit dat de meeste
belastingcenten
naar
mensen gaan met een
visuele
beperking.
Zodat zij mee kunnen
komen in onze visuele
maatschappij.
Deze
mensen met visuele
beperking zijn van
mening dat het een
visuele maatschappij is.

Het merendeel van de
Nederlander deelt deze
mening niet. Omdat
mensen met een visuele
beperking zo nodig ook
mee
willen
doen
hebben
ze
extra
hulpmiddelen
nodig.
Anders kunnen ze nooit
mee doen in onze
maatschappij. Maar om
deze hulpmiddelen te
kopen gaan ze niet
werken.

Ze
kopen
deze
hulpmiddelen voor hun
uitkering.
Hun
uitkering
die
ze
aanvragen omdat ze
geen
baan
kunnen
vinden. Want voor de
meeste
banen
in
Nederland heb je toch
wel goede ogen nodig.
Omdat het merendeel
van Nederland het er
niet mee eens is dat ons
geld daaraan wordt
besteedt komt er een
protest.

Dit protest zal in het
teken staan van geen
belastinggeld meer voor
de blinden. Ze zullen
hun
eigen
centen
moeten gaan verdienen
als ze zo nodig een
volwaardige plek in de
maatschappij willen.
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GEVOELENS STUREN
GEVOELENS STUREN
DOOR 1 ZINTUIG
MINDER TE HEBBEN…

HOE IS DAT MOGELIJK?
Doordat mensen met
een visuele beperking 1
zintuig
minder
of
slechter
kunnen
gebruiken hebben zij
een
natuurlijke
evolutie meegemaakt.
Deze evolutie loopt ver
voor op mens en
wetenschap
en
is
onder iedereens neus
gebeurt zonder dat
ook maar iemand dit
door heeft gehad.

Mensen
met
een
visuele
beperking
kunnen
nu
de
gevoelens sturen van
mensen zonder visuele
beperking. Zij kunnen
met hun hersenen een
bepaald
signaal
uitsturen wat normaal
richting de ogen zou
gaan om te kijken.
Omdat de ogen in dit
geval niet beschikbaar
zijn,

wordt dit signaal naar
een ander persoon
gestuurd
in
de
omgeving
van
de
persoon met visuele
beperking. Met als
gevolg dat mensen
met visuele beperking
door middel van deze
hersen signalen de
gevoelens van anderen
kunnen bepalen. Zoals
boos, blij, verdrietig of
zelfs angstig.

BIJLAGE 11:
KRANTENARTIKELEN
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GEEN KINDEREN VOOR BLINDEN
WAAROM BLINDEN EN
SLECHTZIENDEN GEEN
KINDEREN ZOUDEN MOETEN
KRIJGEN..

WAAROM NIET?
Mensen
met
een
visuele
beperking
zouden geen kinderen
moeten krijgen. Het is
oneerlijk
voor
de
kinderen en voor de
samenleving. Dit komt
omdat mensen die
blind of slechtziend
zijn niet goed hun
eigen
kinderen
kunnen opvoeden. Dit
heeft
verschillende
redenen.

Ze kunnen namelijk de
gedragspatronen van
hun eigen kinderen
niet
herkennen.
Hierdoor zullen hun
eigen kinderen meer
het randje opzoeken of
meer zelf gaan doen.
Waardoor ze in het
dagelijks leven tegen
problemen aan gaan
lopen. Deze kinderen
zullen
onhandelbaar
zijn.

Ook
gaan
deze
kinderen hun ouders
testen om te kijken
hoe ver ze kunnen
gaan. Zo kunnen ze
fysiek
geweld
uitoefenen bij andere
kinderen en zullen die
ouders er niks van
merken. Tenzij ze het
horen maar ook dan is
het al te laat, want dan
is de daad al verricht..

BIJLAGE 12:
STORYBOARD

BIJLAGE 13:
SCRIPT

INT. DONKERE KAMER -

stilte....

Kijker zet oculus bril op. Dan start de film. Kijker bevindt
zich eerst in een donkere kamer waar hij/zij vaag wat lichtjes
ziet maar dat is het.
Hey! Blinde!!

PERSOON 1

PERSOON 2
Waar is je hond dan? Nu kan je ineens niet meer zo
goed over straat hé!
PERSOON 3
Waarom zorg je nog voor je kinderen? Je kan daar
helemaal niet voor zorgen!
PERSOON 4
Zeg eens wat terug joh! Waarom ben je nu ineens zo
stil?
Al deze vooroordelen worden naar de kijker geschreeuwd. De
kijker ziet verder niemand maar het voelt alsof ze allemaal om
de kijker heen staan. Omdat de geluiden vanuit verschillende
richtingen komen.

KNIP! (VOLGEND SHOT)
INT. HUISKAMER VISUEEL BEPERKT PERSOON – DAY
Er zit iemand met een visuele beperking rustig in een stoel te
wachten tot de kijker bij hem/haar komt. De kijker gaat van
geschreeuw naar een rustige lichte kamer. En de kijker kan
weer scherp zien.
Visueel beperkt persoon
Leuk dat je er bent! Mijn naam is.. Ik ga je vandaag
mee nemen in mijn visuele beperking. Ik heb hem al
vanaf.. En inmiddels ben ik..

En nu ga je beleven wat ik elke dag zie
KNIP! (VOLGEND SHOT)
INT. PARK, STRAAT, KEUKEN – DAY
Visueel beperkt persoon
Dit is dus wat ik elke dag zie. Mijn gezichtsveld is
nog.. En ik zie overal zwarte vlekken op. Kom! Ik neem je
mee in mijn dag! We gaan naar het park met mijn kinderen.
Hierna volgt ook het koken in de keuken, over straat
lopen. Alle alledaagse dingen.
KNIP!
De kijker krijgt instructies om zijn/haar oculus af te zetten
en dan is het tijd voor de laatste stap. Namelijk een doeopdracht. De kijker mag de ervaringsbril opzetten en de
opdracht uitvoeren. Dan is de volledige ervaring voltooit.

