ICT middelen inzetten bij mensen met een beperking.
In de maatschappij is het gebruik van computers, tablets en mobieltjes heel gewoon. Maar veel
mensen met een beperking gebruiken deze middelen niet. Dat is begrijpelijk. Zonder kennis van
techniek kan het moeilijk zijn een computer of tablet te gebruiken.
Maar de laatste jaren zijn er steeds meer digitale materialen die je ook kunt gebruiken zonder dat je
verstand hebt van techniek. Appel en Peer IT heeft een ruim advies- en scholingsaanbod voor
mensen met een beperking, hun ouders en begeleiders.

“Cliënten kunnen meer met een
tablet dan je denkt!”
Melanie woont begeleid zelfstandig. Via sms heeft ze contact met haar vader en moeder. Soms krijgt
ze ook een sms’je van haar zus. Ze geniet van die kleine contactmomentjes.
Samen met Gijsbreght van Doorn, van Appel en Peer IT, is een iPad mini gekocht. Om de week krijgt
ze een korte iPad les. Nu kan ze ook al mailen met de mensen uit de kerk. Toen ze een selfie leerde
maken stuurde ze die direct naar moeder. Binnen vijf minuten had ze al een mail terug!
Haar oom mailt nu regelmatig foto’s van de nichtjes. De leefwereld van Melanie is vergroot doordat
ze heeft leren werken met haar iPad.

“Kansen geven in deze tijd”
Op de groep van Kelvin werken de begeleiders met diverse materialen. Dat zijn voornamelijk
spulletjes die al jaren gebruikt worden. De jongeren zijn er ook dol op; puzzeltjes,
muziekinstrumentjes, spiegeltjes en allerlei knuffels. Er staat ook een computer en op kantoor ligt
een tablet.

Eigenlijk worden de computer en de tablet niet zo veel gebruikt. Gijsbreght is op de groep langs
geweest. Samen met de leiding hebben we gekeken wat past bij de doelgroep. De tablet is nu
voorzien van een geschikte hoes en er zijn apps op gekomen die echt op maat zijn. De begeleiders
hebben een training gevolgd waardoor ze de iPad veel beter kunnen inzetten. De computer was niet
zo geschikt voor deze doelgroep. Die staat nu bij de buren. En raad eens? De tweede iPad is
inmiddels onderweg.
Werken voor mensen met een beperking vraagt rust, stabiliteit en een duidelijk doel. Appel en Peer
IT is boven alles geïnteresseerd in mensen. Door professionele en persoonlijke betrokkenheid op
deze bijzondere doelgroep kan Gijsbreght dit aanbod waar maken.

“Kan ik ergens mee helpen?”
Advisering:
Geschikte middel uitzoeken voor de cliënt.(iPad/tablet/laptop) Hierbij horen ook juiste apps.
Bij specifieke doelen en/of problematiek een maatoplossing realiseren waarbij persoonlijke groei
mogelijk is.
Samen met begeleiders aanwezige digitale materialen op bruikbaarheid onderzoeken.
Scholing:
Begeleiders vaardigheden aanleren zodat digitale materialen effectiever ingezet worden .
Leren meerwaarde te creëren door techniek.
Trainingen en ouderavonden rond social-media, privacy, techniek en gebruik van internet.
Werken met cliënten:
Tablet-les voor cliënten: individueel of in kleine groepjes leren werken met een tablet.
Hierbij tellen persoonlijke mogelijkheden en doelen.

SKOOG:

Het bespeelbare instrument voor mensen met kleine en
grote beperkingen!
Demonstraties, scholing en advies

Trainingen en advisering van Appel en Peer IT
•
•
•
•
•
•
•
•

up-to-date
op maat
visie gericht
verbinding tussen pedagogiek, didactiek en ICT
no-nonsens
niveau MBO en HBO
praktijk gericht
en vooral leuk en uitdagend!

