
 

Sclera vzw 

Hoe toon ik je wat straks komt? 

Hoe help ik je vinden wat je zoekt? 

Hoe bied ik je woorden die je begrijpt? 

Hoe geef ik je de kans om het zelf  te doen? 

Hoe maak ik duidelijk wat ik van je verwacht ? 



 



 

“nu weet ik eindelijk 
mijn pillen liggen als 

ik ze nodig heb” 

Pictogrammen als aanduiding van een ‘plaats’ 
zijn geen onbekenden. Denk bijvoorbeeld aan 
het bord dat aangeeft waar je mag parkeren of 
de aanduiding van toiletten. 
 
Je kan ook een werkplek structureren en  
overzichtelijk maken. Of aangeven hoe een 
kast ingericht moet zijn. En wat dacht je van 
wegwijzers?  
 
Er zijn tal van manieren om pictogrammen, 
foto’s en visualisaties die je kan gebruiken om 
te helpen vinden wat je zoekt. 



 

“ik doe mijn best de taal 
te leren, pictogrammen 

maken dit gemakkelijker” 

Communicatie toegankelijker maken zorgt 
dat je een veel breder publiek bereikt.  
Één beeld zegt immers meer dan duizend 
woorden.  
 
Te vaak wordt enkel aan anderstaligen  
gedacht. Anderen hebben hier echter ook 
baat bij.  
 
Denk bijvoorbeeld aan personen met een 
verstandelijke beperking of iemand met  
dyslexie. Laaggeletterden en ook kleuters 
hebben het moeilijk om geschreven  
woorden te begrijpen. 
 
Gebruik dus gerust meer beelden om te  
duiden wat je wilt zeggen. 



 

“dankzij een lijstje is mijn 
dochter nu tijdig klaar voor 

school, zonder gedoe” 

Als mens hebben we allemaal verwachtingen. 
We zijn vaak meester in het niet (duidelijk)  
communiceren van die verwachtingen. 
 
Een dergelijke onduidelijkheid leidt soms tot 
een slecht humeur of zelfs ongewenst en  
ongepast gedrag. 
 
Een boodschappenlijstje, uurrooster, gebods- 
en verbodsborden,… In onze maatschappij vind 
je heel wat manieren om verwachtingen aan 
elkaar door te geven. 
 
Op grote en kleine schaal kan je, al dan niet 
met pictogrammen en foto’s, duidelijk maken 
wat je verwacht. 



 “mijn zoon met autisme 
kent eindelijk rust nu hij 
weet wat er elke dag op 

de planning staat” 

“Even in mijn agenda kijken of volgende week 
woensdag past…” 
 
We zijn vandaag de dag allemaal gebonden 
aan onze agenda’s en planningen.  
 
Maar wat als je niet kan vatten wat morgen 
komt en wanneer gisteren was? Wat als de 
woorden in je agenda je niets zeggen? 
 
Door gericht en doordacht gebruik te maken 
van pictogrammen en foto’s kan je op maat 
van eender wie de tijd voorspelbaar maken. 



 

Al van jongs af aan kennen 
we de drang om dingen zelf te 
doen. De favoriete uitspraak 
van heel wat kleuters is niet 
voor niets “ikke doen!”. 
 
We zijn trots op wat we zelf kunnen en het geeft 
ons een goed gevoel om zelfstandig te zijn. 
 
Pictogrammen en foto’s kunnen bij een heel 
breed gamma aan taken en activiteiten ingezet 
worden. Zo krijgt iedereen de kans om het zelf te 
kunnen. 
 
We gebruiken trouwens allemaal trucjes om onze 
zelfstandigheid te vergroten. Kijk je ook niet in 
een kookboek om te weten hoe je die cake nu 
weer moet maken?  Of volg je niet de handleiding 
bij het monteren van je zelfbouwkast? 

“ik vergeet altijd wat ik eerst moet doen, met 
pictogrammen moet mama niet meer helpen” 



 



 



 

iris visualisaties sclera picto’s 

www.sclera.be/picto www.sclera.be/iris 

Pictogrammen bieden houvast doorheen 
de dag. Ze maken woorden en verwachtin-
gen verstaanbaar.  
 

Je kan pictogrammen gebruiken bij heel 
uiteenlopende doelgroepen. 
 

Op de website vind je duizenden picto’s  
in verschillende thema’s die je gratis  
kan gebruiken.  
 

Mis je toch nog een pictogram?  
We tekenen het gratis voor je bij! 

Wil je een communicatiekaart of een dag-
planning maken, maar weet je niet waar of 
hoe te beginnen?  
 

Wij denken graag met je mee en adviseren 
je gratis via mail. 
 
Of laat je inspireren door de ervaringen van 
anderen in de brochures ‘Praktijk in beeld’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulp nodig bij het toegankelijk maken van 
je documenten? Wij helpen je tegen een 
eerlijke vergoeding. 



 

pupil vorming 

www.sclera.be/pupil 

Zelf een hulpmiddel maken kan lastig zijn. 
Wij bieden gratis ondersteuning in de vorm 
van stappenplannen en videohandleidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie nood heeft aan intensievere  
ondersteuning, kan er een workshop op 
maat georganiseerd worden.  
 
Ook voor lezingen over thema’s zoals visua-
liseren en ondersteund communiceren kan 
je vrijblijvend contact met ons opnemen voor 
een prijsopgave. 

sclera shop 

www.shop.sclera.be 

Op zoek naar zelfklevende klittenband of 
magneettape?  Nood aan matte of vooraf 
geperforeerde lamineerhoezen?  
 
Om je eigen visualisaties / hulpmiddelen  
uit te werken is er heel wat materiaal voor-
handen. Datzelfde materiaal terugvinden  
in een winkel kan behoorlijk moeilijk zijn! 

Daarom bundelt Sclera dit alles in één over-
zichtelijke webwinkel. 
 
Zoek je toch iets dat je niet terugvindt in de 
webwinkel? Laat het ons weten en we gaan 
mee op zoek of breiden ons assortiment 
voor je uit! 



 

www.twitter.com/scleravzw 

www.sclera.be 

vzw@sclera.be 

www.facebook.com/scleravzw 

Maatschappelijke zetel: Heidestraat 12, 2070 Zwijndrecht, België 

Sclera steunen? 
Word lid en u krijgt van Sclera een leuk 

geschenkpakket (keuze uit 6 formules) 

www.steun.sclera.be 

Sclera vzw 

 

 

Sclera VZW ijvert voor communicatieve 

en verstandelijke toegankelijkheid door 

het aanbieden van pictogrammen, advies 

en vorming. 
 

 

 

 

 

 

Bezoek onze website en laat je inspireren... 


