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

Kort nieuws
Webinar
Spelend leren met de iPad. Er
zijn talloze mogelijkheden en
instellingen om (E)MB leerlingen
en bewoners met de iPad te
laten werken. Veel activiteiten
trainen ook nog verschillende
vaardigheden zoals fijne
motoriek. Kijk naar het webinar
voor ideeën.

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

iExpress

Samen met partners in
Hongarije, IJsland en Spanje
en met financiering door
Erasmus+, heeft Visio de
iExpress toolkit ontwikkeld.
Hiermee kunnen
therapeuten, onderzoekers
en leerkrachten ICT
vaardigheden bij kinderen en
volwassenen met een
ernstige meervoudige
beperking in kaart brengen.
De toolkit gaat uit van EMB
cliënten met een
ontwikkelingsleeftijd tussen
de 0 – 4 jaar.
De toolkit bestaat uit een
aantal onderdelen die je
nodig hebt om onderzoek te
doen en om tot een duidelijk
advies en plan te komen.
 Handleiding
 Screeningslijst voor blind
en voor slechtziend.





Software (online)
softwareprogramma
waarmee je de scores in een
database kunt bijhouden.
met een trainingsdeel met
oefeningen voor de
verschillende ICT
vaardigheden.
ICT plan: Voor het
vastleggen van uitkomsten
en om gerichte doelen voor
verdere training op testellen.

Op woensdagmiddag 16 juni
2021 van 14.00-16.00 wordt
een online presentatie
gegeven over het project
met voorbeelden van
afnames bij cliënten uit
Nederland en Hongarije.
Aanmelden kan door hier te
klikken. Of via
iexpress@visio.org

Clevy Toetsenbord
Het welbekende toetsenbord
met de vrolijke kleuren is er nu
ook in een blue tooth
uitvoering. Daardoor is het
toetsenbord ook op de iPad
aan te sluiten. De toetsen zijn
groter dan die van een
gemiddeld toetsenbord. De
kleuren verduidelijken het
onderscheid tussen klinkers,
medeklinkers, interpuncties en
cijfers.
Damson Cisor
De welbekende trillende
speaker VSoundBox is niet
meer te koop. Een vervanger is
de Damson Cisor. De Cisor
gebruikt het oppervlakte om
het geluid te versterken. Je
kunt ook een zuignap erbij
bestellen om te voorkomen dat
ie valt of er mee gegooid gaat
worden. Hij biedt 6 uur
afspeeltijd via bluetooth. Deze
speaker is te koop voor €35,=

@TZAtweet TZA staat voor
Technologie & Zorg Academie.
Visio W&D Noord Nederland is
aangesloten bij het TZA
Drenthe. Het TZA begeleidt bij
bewustwording, het gebruik en
acceptatie van
zorgtechnologie in de praktijk.
Bij de TZA kun je oefenen,
testen en leren werken met
zorgtechnologie.

Getest: Gameconsole Picoo
Picoo is een draagbare
gameconsole voor binnen
en buiten. Picoo kan zowel
visuele, auditieve als
tactiele signalen geven.
Standaard staan er een
aantal spelletjes op. Je
scant een kaartje om het
spel te spelen. Een set
bestaat uit 4 Picoo’s.
Een van de spellen heet
bliksemsnel. Eén Picoo is
rood gekleurde en trilt. De
rest is blauw. Het kleurtje
en het trillen springt over
als je bij elkaar in de buurt
komt. Het idee is een soort
tikkertje waarbij jij aan het
einde van het spel degene
bent die de rood
gekleurde Picoo heeft.
Tikkertje is een lastig spel
als je een visuele en
verstandelijk beperking
hebt. Maar wegrennen is
helemaal niet
noodzakelijk. Het gaat om
de interactie. als je het zo
bekijkt, kun je het ook

zittend of staand in een
kring doen, met 2 groepen
tegenover elkaar, maar
ook met een tweetal aan
tafel of zelfs alleen maar
met in elke hand een
Picoo. Er zijn heel veel
mogelijkheden voor de
doelgroep als je het
element van (weg)rennen
en achtervolgen
wegneemt. Vanuit dit
startpunt kan er
uitgebouwd worden naar
steeds meer beweging en
actie.
Het is een leuke aanvulling
voor in de gymles. Een
mooie combinatie van
bewegen en interactieve
technologie.
Meer informatie is te vinden
op de website van Picoo.
Getest en geschreven
door: Nynke Tilstra

Nebula Capsule II
Op een woning in Vries werd de Nebula Capsule II
geprobeerd en dat was een succes! Dit is een beamer met
het formaat van een blik frisdrank. Er zit een Android
besturingssysteem op dat o.a. toegang geeft tot YouTube
of je streamt beelden vanaf een telefoon.
Een woonbegeleider vertelt: “De ene cliënt had veel
plezier met het ‘lampjes kijken’ en de rest genoot dan
gezellig mee van de geluiden van de filmpjes of de muziek.
Naast film kijken is hij regelmatig voor snoezelen gebruikt.
Door rustgevende muziek af te spelen met filmpjes van
YouTube. Kortom; bijna de hele groep kon op zijn eigen
manier meedoen of genieten. Alleen voor een doof- blinde
cliënt was er geen mogelijkheid”
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Te koop bij de reguliere elektronica
winkels voor ongeveer € 600,=

App tips: Media Makkie
In de AppStore is de app Makkie
Media te vinden. Bij het openen
van de app kom je in het huis
van Makkie terecht. Daar heb je
de keus uit 3 verhaaltjes. Deze
moeten voorgelezen worden. Er
is geen optie om ze door de
iPad voor te laten lezen. Wel zijn
er in de verhaaltjes leuke
geluiden te horen. Zo hoor je
bijvoorbeeld het omslaan van
de bladzijde. Een hele fijne app
waardoor je goed over de rol
van media kunt praten. De
verhaaltjes vragen gewoon om
een gesprek met elkaar.
Je hebt dan de keuze uit 3
verhaaltjes. Deze verhaaltjes
behandelen allen een principe
van media. In modeshow gaat
het bijvoorbeeld over de
jongens/meisjes kleding. Is dit
verschil er eigenlijk? En kun je als
jongen ook een keer, in spel,
een roze jurk aan?

En op welke manier verleid
televisie je eigenlijk om dingen
te doen? Dit staat centraal in
een van de andere verhaaltjes.
Voor ouders/leerkrachten is er
ook nog extra informatie
beschikbaar in de app. Op de
startpagina van de app vind je
de ouderpagina.
Deze app leent zich heel goed
om over media te praten! Je
kunt de app op het digibord
tonen of streamen naar een TV
scherm en zo samen het
gesprek aangaan. Wat vinden
ze er eigenlijk van wat Makkie
doet? Genoeg om over te
praten.
De app is gratis te downloaden.
Tip… Lees de verhaaltjes niet
achter elkaar voor.

Website tip: SizaSports
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Je wilt graag meer bewegen met cliënten die je begeleid. Maar je
hebt behoefte aan inspiratie. Kijk dan op de website van SizaSports
https://www.sizabaf.nl/SizaSports/

Op de site zijn beweegkaarten te vinden voor verschillende
groepen mensen. Verstandelijk beperkt, NAH, lichamelijk beperkt
en ouderen. Er is bij de opdrachten geen rekening gehouden met
een visuele beperking. Maar met wat creativiteit zijn veel
oefeningen geschikt te maken. Bijvoorbeeld door een oefening niet
voor te doen maar door deze goed mondeling uit te leggen.

