Wat vind je op de ervaringsbeurs?
PRAKTIJKOPLOSSINGEN & ERVARING
1.

COMMUNICATIESCHORT EN COMMUNICATIEBORD

In deze schort kan je pictogrammen stoppen om snel te kunnen
modelleren. Dit is een ideale oplossing wanneer klittenband niet
bruikbaar is. De grootte van de vakken kan uiteraard aangepast
worden. Het is ook handig wanneer er extra opbergvakken zijn
om andere pictogrammen bij de hand te hebben.
Het communicatiebord is gemaakt met fotohoezen die bevestigd
zijn met drukknoppen. Om de aandacht op de kaart te vestigen is
deze op een bus-vorm bevestigd. De kaart staat centraal in de
ruimte waar ook dagelijks het onthaal plaats vindt.
Ter Heide
modem@terheide.be

2.

2

BELEEF-SPEEL-ONTSPAN MET TECHNOLOGISCHE SNUFJES
Het GielsBos heeft sinds 2019 een nieuw belevingscentrum
‘de Oase’. Hierin zijn drie activiteitenruimtes met elk een eigen
karakter.
In de Beleefoase staan bewegen en beleven centraal. Denk maar
aan technologische snufjes zoals onze Zora Robot, Pactive motion
stoel, VR- bril of Nebula muur.
In de stille oase word je ondergedompeld in een sfeer van rust en
ontspanning d.m.v. kleine gezellige hoekjes (waterbed, trilvloer,
schommelstoel en aangename muziek).
In de speeloase ontdek je drama, film en dans a.d.h.v. rode
cinemastoelen, beamer met grote projectiewand, verkleedkledij,
showverlichting en een spiegelmuur.
Het GielsBos
modem@hetgielsbos.be
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IMMERSIVE CARE
Dit project wil het welbevinden van gebruikers en patiënten
tijdens zorg optimaliseren via immersieve technologieën zoals
virtual reality, augmented reality, immersive room en 360° video.
Daarvoor zoekt dit project naar samenwerking tussen Vlaamse
zorginstellingen en technologische bedrijven.
Thomas More – Mobilab & Care
bert.bonroy@thomasmore.be
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SCORE BIJ EMB, MIJN EIGEN PLAN OP SMARTWATCH, …
Op de ervaringsbeurs willen wij graag laten zien hoe we in Vibo
De Brem:
• de Score kernwoordenkaart inzetten bij onze
EMB-leerlingen
• het toetsenbord van een laptop aanpassen
• ‘Mijn Eigen Plan’ op een smartwatch inzetten
• een eigen cursus maken binnen het programma Typexpert
die de leesmethode van de school volgt (Veilig Leren Lezen
Kim-versie)
• de AnybookReader inzetten bij dagschema's of
communicatiemappen
Vibo De Brem
louise.wouters@vibo-debrem.be

5.
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KU LEUVEN ACCES GUIDE
Op de KU Leuven Access Guide kan men informatie vinden over
de fysieke toegankelijkheid van lokalen en gebouwen op diverse
campussen van de KU Leuven, gelegen in de Leuvense
binnenstad, in Heverlee (Arenberg en Gasthuisberg) en buiten
Leuven in Kortrijk, Brugge en Antwerpen (Carolus en SintAndries).
KULAG-website: www.kuleuven.be/kulag/nl#/
KULeuven
evelien.ameloot@kuleuven.be
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EEN RUIM GAMMA AAN ZELFGEMAAKTE VISUALISATIES
Een groot gamma zelfgemaakte visualisaties om het dagelijks
leven van cliënten te ondersteunen over de doelgroepen heen.
Chris De Rijdt
www.werkenmetvisualisaties.be
chrisderijdt@gmail.com

7.
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DUURZAME TOETSENBORDSTICKERS OP MAAT
Op de markt zijn heel wat kant-en-klare toetsenbordstickers
verkrijgbaar, maar toch botsen we op een aantal beperkingen.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief: duurzame
toetsenbordstickers op maat.
Deze laten we maken in het reguliere circuit.
We kunnen op deze manier toetsenbordstickers flexibeler en
meer op maat inzetten.
Hiermee komen we tegemoet aan de motorische, visuele en
cognitieve noden van de cliënt.
vzw Sint-Lodewijk
veronique.gillet@sintlodewijk.be

Modem, expertnetwerk ondersteunende technologie
T
+ 32 (0)474 96 58 98
E
modem@thomasmore.be

W
FB

www.modemadvies.be
www.facebook.com/modemadvies
www.modemadvies.be/nieuwsbrief

2

8.

8

AAN DE SLAG MET SCORE
Hoe maak je de stap van een analoge versie van Score naar een
digitale toepassing?
Een mogelijke oplossing op maat voor een cliënt.
Heder
leen.antonissen@heder.be

9.

CVO -INCLUSIEF
DRAAIBOEK VOOR INCLUSIEF VOLWASSENENONDERWIJS
Het draaiboek is uitgewerkt op basis van de ervaring van zes
personen met een verstandelijke beperking die een opleiding
volgden bij een centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Stap
voor stap wordt uitgelegd op welke manier een
onderwijsinstelling een inclusief beleid kan opstarten, docenten
kan voorbereiden en ondersteuning kan bieden aan de persoon
met een beperking. Het draaiboek is breed inzetbaar en kan ook
een leidraad vormen voor de inclusie van andere doelgroepen.
www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/
mobilab-care/cvo-inclusief

10.

ASSIST3D
Binnen Mobilab & Care loopt er een onderzoeksproject rond het
toepassen van 3D-printen voor (ergotherapeutische)
hulpmiddelen op maat. Dit onderzoeksproject wordt op de
beursstand voorgesteld.
Thomas More – Mobilab & Care
kris.cuppens@thomasmore.be

11.

ARBEIDSINTERESSETEST

De ArbeidsInteresse Test (AIT) is ontwikkeld door MPI Oosterlo &
Thomas More Kempen. Een goede match tussen persoon en job,
waarbij de functie aansluit bij de interesses en mogelijkheden,
verhoogt de arbeidsvoldoening van mensen met een
verstandelijke beperking aanzienlijk. De AIT is ontwikkeld om de
interesse in bepaalde werkgebieden te tonen zonder rekening te
houden met de competenties. Het is een visuele test die online
kan worden afgelegd. De AIT schetst een beeld van de
werkgebieden waarin de testpersoon wil werken of niet en levert
informatie die aanvullend is bij andere methodieken die peilen
naar arbeidsinteresse.
MPI Oosterlo
Raf.Hensbergen@mpi-oosterlo.be
12.
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MODEM EXPERTNETWERK: GEZIEN TIJDENS
‘NIEUWE OPLOSSINGEN DIE JE ZEKER MOET KENNEN’
Op de stand van het netwerk verzamelen we zo veel mogelijk
toestellen die tijdens de dag getoond zijn.
Kom zeker eens kijken!
Onderteken hier ook de Bologna verklaring!
modem@thomasmore.be
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PRODUCTEN VAN BEDRIJVEN OF ORGANISATIES
13.

1

MILO EN LANA PRODUCTEN
Milo en Lana prentenboeken met pictogrammen voor interactief,
ondersteund voorlezen. Gecombineerd met allerhande non-,
basic- en low-tech oplossingen voor OC en een Wizard in Mind
Express. Deze zijn onderdeel van het ankergestuurd werken in de
KLINc werkwijze, Kinderen Leren Initiatieven Nemen in
Communicatie, van Dr. Hans van Balkom, waarvan eerder een
handboek verscheen.
Stichting Milo
info@stichtingmilo.nl
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ELINESPREEKT - COMMUNICATIE APP
COMMUNICATIE-HULPMIDDEL VOOR IEDEREEN
ElineSpreekt is de eenvoudigste iPad communicatie-app ter
wereld en helpt mensen die niet kunnen praten makkelijk te
communiceren middels pictogram, beeld, video & tekst
communicatie.
Professionals, familie & verzorgers kunnen op afstand real-time
samenwerken in hetzelfde gebruikersprofiel.
Communicatiehulpmiddel geschikt voor beroerte/afasie,
hersenletsel (aangeboren/niet aangeboren), ALS/MS, autisme,
dwarslaesie, syndroom van Down, en leerproblemen
ElineSpreekt
support@elinespreekt.nl

15.
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DYNAMISCHE COMMUNICATIETOESTELLEN
HMC brengt verschillende communicatietoestellen mee:
Vibe Plus, Tellus I5, Tobii Dynavox I16, PcEye Plus, …
HMC
info@hmc-nv.com

16.

CLOCKAID - DIGITALE KALENDERKLOK
Clockaid is een kalenderklok voor mensen
met geheugenproblemen, bijv. als gevolg van de ziekte van
Alzheimer. De klok toont de tijddag, dagdeel en datum, maar
heeft ook een agenda waarin (online) afspraken en berichten
kunnen worden geplaatst. Ook kent de klok een foto-functie:
foto’s kunnen gekoppeld worden aan agendaberichten, maar ook
in een ‘fotocarrousel'.
Clockaid
nboogaard@clockaid.com
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ALOHA
ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen en
jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn
aangewezen op een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer.
ALOHA betekent ‘welkom’ en nodigt je uit om te communiceren.
ALOHA is ontworpen met het softwaresysteem van Mind Express
waarbij gebruik is gemaakt van de symbolensets: ‘PCS' en
‘SymbolStix’.
ALOHA bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor
kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu
(ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde
communiceerder (ALOHA 2). ALOHA is geschikt voor kinderen
met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met
(ernstige) motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen. Het
doel van ALOHA is het kind en zijn sociale omgeving zo veel als
mogelijk relevant vocabulaire beschikbaar te stellen voor zowel
functionele, snelle communicatie als het ondersteunen van de
taalontwikkeling. Het gaat erom de balans te vinden tussen
efficiënte versus precieze communicatie.
Loes Theunissen
l.theunissen@maartenskliniek.nl

18.

PICTOSTUDIO HALLO
Pictostudio Hallo is een chat- en messaging app waarmee cliënten
elkaar en hun netwerk (ouders, familie, vrienden, begeleiders)
veilig simpele berichten met Visitaal-pictogrammen kunnen
sturen.

PICTOSTUDIO PRO
Met Pictostudio Pro kunnen professionals zelf vanuit de browser
stickervellen, stappenplannen, dag- en weekschema’s,
certificaten, diploma’s en wenskaarten ontwerpen. Maak een
nieuw document aan of gebruik één van onze sjablonen voor
veelvoorkomende situaties. Met één druk op de knop voeg je een
pictogram, klok of eigen afbeelding toe. Verzamelingen van eigen
foto’s kun je delen met anderen via onze eenvoudige bibliotheek.
Pictostudio Pro is een online alternatief voor Visitaal PictoWorks
en Symbol for Windows/Paper Chart Maker.
www.pictostudio.nl/pictostudio-pro/
Spelpartners
contact@spelpartners.nl
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MIJN EIGEN PLAN
MijnEigenPlan verhoogt het zelfvertrouwen van de cliënt door het
stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie.
Door cliënten te helpen met zelfredzaamheid vergroot men niet
alleen de levenskwaliteit van de cliënt maar verlicht je óók de
werkdruk voor de begeleider.
MijnEigenPlan werkt met digitale informatieborden en een
handige app.
MijnEigenPlan
info@mijneigenplan.nl

20.
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TACTIPAD & MOTORISED DRAWING ARM (MDA)
De Motorised Drawing Arm (MDA) is een computergestuurde
beweegbare arm die digitale tekeningen voelbaar maakt op het
TactiPad tekenbord. Deze tekeningen kunnen nadien verder
manueel bewerkt worden. MDA combineert op deze manier de
accuraatheid van software met de veelzijdigheid van het tekenen
met de vrije hand.
Toepassingen in een onderwijsomgeving:
• Creëren van voelbare diagrammen (grafieken).
• Druk afbeeldingen af in de klas, rechtstreeks van het
smartboard of van een draagbaar toestel op een TactiPad
tekenbord.
• Voeg stapsgewijs topografische of geografische info toe aan
een voelbaar plan of kaart.
• Bestudeer en begrijp grafieken, geometrie en diagrammen.
• Maak afbeeldingen uit schoolboeken voelbaar.
Voor spel en ontspanning en voor professioneel gebruik.
Ommezien
info@ommezien.be

21.

AUDIOKRANT
De vzw Kamelego biedt de zeven Vlaamse krantentitels: De Tijd,
De Morgen, De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van
Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws aan in
gesproken vorm (audiokrant). Een formule die niet alleen blinden
en slechtzienden helpt, maar ook dyslectici, senioren, MS- en
afasiepatiënten, anderstaligen, laaggeletterden of personen met
een motorische beperking. Terwijl de tekst voorgelezen wordt,
verschijnt hij tevens op het scherm.
Deze Audiokranten zijn dagelijks ‘s morgens digitaal beschikbaar
in DAISY-formaat, en kunnen online gelezen worden via onze
"anderslezen" app in iOS en Android.
Kamelego vzw
info@kamelego.be
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SPRINTPLUS WEBAPP / COMMUNICATIESOFTWARE MIND EXPRESS /
SPRAAKCOMPUTERS

De SprintPlus webapp is platformonafhankelijk en werkt dus ook
op iPad, Android, Mac en Chromebook. SprintPlus was al de
gebruiksvriendelijkste, maar wordt daarmee ook de meest
complete software voor iedereen met lees-, schrijf- en
spellingsproblemen.
Communicatiesoftware Mind Express maakt communiceren
mogelijk. Afhankelijk van de noden en talenten kan je met Mind
Express ook e-mailen, sms’en, bellen, WhatsApp, Facebook en
andere sociale media gebruiken tot zelfs domotica bedienen zoals
het licht of de televisie aanschakelen en de deur openen.
Een Jabbla spraakcomputer is aangepast aan de gebruiker.
Sommige gebruikers hebben nood aan een licht en mobiel toestel
om overal mee naartoe te nemen, anderen hebben vooral baat
bij een krachtige spraakcomputer. Daarom bestaat ons aanbod uit
uiteenlopende toestellen met verschillende
bedieningsmogelijkheden en diverse communicatiekaarten,
waardoor wij een unieke totaaloplossing kunnen aanbieden voor
elke gebruiker.
Jabbla
info@jabbla.com
23.
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REMEDIËRENDE EN COMPENSERENDE SOFTWARE
Alinea Suite helpt je op elk platform (Windows, Mac,
Chromebook, iOS & Android) om:
Vlotter te lezen - Minder fouten te schrijven - Sneller te begrijpen
- Gemakkelijker te leren
Kurzweil 3000 helpt je om:
Je lees- en schrijfkwaliteiten te verbeteren - Je lectuur beter te
bevatten - Lesmateriaal gemakkelijker te verwerken
Onze educatieve games kan je dan weer gebruiken bij alle
kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring
en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg.
Met LezerGame stimuleer je elke jonge lezer. Je komt tegemoet
aan de (zorg)behoeften en noden van alle leerlingen waardoor de
leestraining haar plaats vindt binnen de brede basiszorg van het
zorgcontinuüm. Het materiaal kun je klassikaal of in kleine
(heterogene of homogene) groepjes inzetten.
Sensotec
info@sensotec.be

Modem, expertnetwerk ondersteunende technologie
T
+ 32 (0)474 96 58 98
E
modem@thomasmore.be

W
FB

www.modemadvies.be
www.facebook.com/modemadvies
www.modemadvies.be/nieuwsbrief

7

