Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ICT voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Kort nieuws
Audiodesiptie m.b.v. Scribit
Scribit.tv is een online platform
waarop je filmpjes met
audiodescriptie
(beeldbeschrijving) kunt
bekijken. Ook is er een tool te
vinden waarmee je in een
paar eenvoudige stappen zelf
audiodescriptie kunt
toevoegen aan (bestaande)
filmpjes. www.scribit.tv

Nieuws en
ontwikkelingen
op het gebied
van ICT voor
mensen met een
meervoudige
beperking

De CRDL in de praktijk

Sinds kort bezit het woon- en
dagcentrum De Blauwe
Kamer van Visio in Breda een
CRDL. De eerste
kennismaking met de CRDL
was op de ICT middag.
Daarna werd er nog een
demonstratie door studenten
van de Avans Hogeschool
gegeven. Doordat er zoveel
enthousiasme over dit
muziekapparaat was, is met
hulp van een gift een CRDL
aangeschaft.

slag gaan met de CRDL met
hun cliënten.

Belangrijk is dat hierbij
gekeken wordt naar wat het
instrument doet, hoe iemand
het aanraakt, welke manier is
prettig en bij welk geluid er
positieve reacties bij de cliënt
te zien zijn. Bij sommige
cliënten is het opbouwen
belangrijk omdat ze moeite
hebben met aanraken. Door
dit langzaam te oefenen kan
het aanraken positief worden
gestimuleerd. Er worden op
De CRDL is een instrument
waarbij aanraken en contact dit gebied mooie resultaten
verwacht. Deze resultaten
maken belangrijke
worden teruggekoppeld
onderdelen zijn. Op de
naar de
dagbesteding van De
familie/cliëntvertegenwoordi
Blauwe Kamer wordt eerst
gers en opgenomen in het
zorgvuldig uitgezocht voor
ondersteuningsplan.
welke cliënten de CRDL kan
worden ingezet. Daarna
kunnen medewerkers aan de Auteur: Marja Brouwer
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Augmented Reality Puzzels
Een ‘ouderwetse’ puzzel komt
tot leven met de bijbehorend
AR App. Je ziet bijvoorbeeld de
vliegtuigjes uit de puzzel
rondvliegen in je eigen
woonkamer. Met allerlei
andere extra’s in het thema
van de puzzel, zoals spelletjes
en filmpjes.
https://www.heutink.nl/info/ar_
puzzels
Kennisportaal van Visio
Omdat er zoveel handige
informatie op te vinden is over
technologie voor mensen met
een visuele beperking,
waaronder nu ook onze eigen
Digitweet, willen we deze
website graag nog een keer
onder jullie aandacht brengen.
www.kennisportaal.visio.org

@HelpKidzLearn
Online toegankelijke spelletjes
en activiteiten met hele
duidelijke afbeeldingen voor
jonge kinderen of kinderen met
een leerachterstand.

Getest: EasySwitch

De EasySwitch is o.a. te koop bij
Edupro voor €202,50 inclusief BTW
en verzending. Je kunt meer
informatie vragen of bestellen via
info@edupro.nl

De EasySwitch zijn twee
knoppen en een dongel die
gebruikt kunnen worden op
een Pc of laptop. Als je het
pakketje binnen krijgt zorg
dan dat je een kleine
kruiskopschroevendraaier bij
de hand hebt. Het eerste wat
gedaan moet worden is het
plaatsen van de
meegeleverde baterijen.
Het grote voordeel van de
EasySwitch is dat je niets
hoeft te installeren. De
knoppen zijn draadloos
waardoor je geen last hebt
van snoeren die in de weg
zitten.
Steek de dongel in een USB
poort van de PC of laptop.
Dan druk je op het knopje op

Website tip: oefenen.nl
Op de website oefenen.nl/ kunnen verschillende
basisvaardigheden geoefend en verbeterd
worden. De gebieden waarin geoefend kan
worden zijn: Taal, Rekenen & Geld, Digivaardig,
Gezond leven, Samenleving en sinds kort is ook
het thema Groen doen beschikbaar.
De cursussen op de site zijn vooral interessant
voor mensen met een lichte verstandelijke
beperking. De eerste keer dat je de site gebruikt
en een van de cursussen wilt doen moet je je
registeren. Dit is gratis maar er is wel een
mailadres voor nodig.
Onder het thema Digivaardig wordt op een hele
makkelijke manier uitleg gegeven over de
computer, de iPad en een Adroid tablet. Maar
ook het internet opgaan en de verschillende
social media komen aanbod.
De site is niet speciaal gemaakt voor mensen
met een visuele beperking. Daardoor hebben
cliënten/leerlingen waarschijnlijk af en toe hulp
nodig met de bediening. Mogelijk ook leuk om
als klas of dagbestingsgroep samen te doen.
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de dongel en op het knopje
op de onderkant van de
knop waar de P bij staat
(pair). Druk op het knopje
waar de letter M bij staat en
selecteer het gewenste cijfer
of de letter. Doe hetzelfde bij
de andere knop.
Nu kun je aan slag met alle
software en iedere website of
computerprogramma dat
toegankelijk is met knoppen.
Denk bijvoorbeeld aan
ikbenonline.com. of de
software van Inclusive
Technology. Ook de
prentenboekjes op de site
van ‘Het sprekend boek’ zijn
goed te lezen met deze
knoppen.
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App tip: touch the ladybird
Less is more! Deze app is geweldig
door zijn eenvoud en is daarom
zeer geschikt voor kinderen met
een lage ontwikkelingsleeftijd,
vanaf ongeveer 7 maanden. Een
lieveheersbeestje vliegt, gelukkig
langzaam, over het scherm en de
gebruiker mag het beestje vangen
door hem aan te raken.
Lieveheerstbeest vliegt een andere
richting op en je mag hem
opnieuw vangen.
Het enige wat je kunt instellen in
deze app is het geluid - aan of uit.
We hadden liever gezien dat de
vliegsnelheid van het
lieveheersbeestje aanpasbaar zou
zijn.
Aangezien kinderen met een lage
ontwikkelingsleeftijd vaak gebruik
maken van meerdere vingers als zij
het scherm aanraken, is het handig
om de multitaskgebaren uit te
schakelen. Wil je ze juist leren om
met 1 vinger de tablet te
bedienen, kun je de
multitaskgebaren juist aan laten.
De app is gratis te downloaden.
https://apple.co/2ROfUx0

Testers gezocht: vergelijkend onderzoek Guide-Ik Ben Online - Office
Zowel met Guide als met Ik Ben Online kan iemand met een verstandelijke beperking eenvoudige
computertaken uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld naar muziek luisteren of het sturen van een
eenvoudig bericht. Maar ook ‘reguliere’ programma’s, zoals Office, kun je aanpassen, zodat
deze een stuk eenvoudiger wordt in gebruik. Vanuit de domeinen onderwijs en
Wonen&Dagbesteding is de vraag gekomen welk product voor welke doelgroep het meest
geschikt is.
Als tester ga je de programma’s beoordelen op functionaliteit (wat kan je er mee) en bediening
(hoe kun je het programma bedienen en hoe eenvoudig gaat dit). Uiteindelijk kom je met een
doelgroep beschrijving per product waarbij je zowel een uitspraak doet over de verstandelijke en
over de visuele beperking.
Interesse? Stuur dan een mail naar petrahakvoort@visio.org
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