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Deel 1 
ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE 

 
 

 

Grid 3: Super Core 50 en Super Core Leren 
Symbolenwoordenschat binnen Grid3 gebaseerd op 
kernwoordenschat. Nu ook vertaald in het Nederlands en 
binnenkort beschikbaar. 
• Geschikte voor alle bedieningsmethoden 
• Twee versies van Super Core werden vertaald 
• Super Core 50 

• Uitgebreide woordenschat, meer dan 2500 woorden en 
zinnen 

• Consistente plaatsing 
• Grammatica bij alle woordsoorten 
• Dynamische lijsten aan de rechterzijde 
• Koppelen aan sociale media, e-mail, … 
• Verschillende toetsenborden 
• Aanpasbaar  

• Super Core Leren 
• Voor beginnende OC-gebruikers 
• Activiteitenkaarten 
• Spel of dagelijks leven 
• 12 of 20 vakjes per pagina 
• Aanpasbaar  
 

Windows, iOS 
Richtprijs: Gratis te importeren vanuit Grid 3 of Grid For iPad 

https://thinksmartbox.com/product/super-core-new/ 
http://skil.skilate.com/nl/home 

 

Grid3: YouTube Kids 
• Nederlandstalige toegankelijke Grid set  
 
Windows, iOS 
Richtprijs: Gratis te importeren vanuit Grid 3 of Grid For iPad 

http://skil.skilate.com/nl/home 
https://thinksmartbox.com/product/grid-3/ 
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Aloha 1 &2: update 
Uitgebreide vernieuwing van Aloha 1 en 2: symbolenwoordenschat 
binnen Mind Express 
• Inhoudelijke en visuele aanpassingen 

• Toevoegingen en verplaatsingen bij kernvocabulaire, snelle 
boodschappen en iets vragen 

• Uitbreiding woordenschat, geluiden en liedjes 
• Dagrooster toegevoegd 
• Nieuwe stijlen 
• Uitspraakwoordenboek voor kinderstemmen Merel en Thijs 

• Aloha 1: 
• Letterkaart voor kinderen waarbij letters op kleur zijn 

ingedeeld, aparte letterkaart voor begeleiders 
• Aloha 2: 

• Symbolen en mappen in alfabetische volgorde 
• Themabladen om overgang van Aloha 1 te vergemakkelijken 
• Vertelbladen met foto’s en makkelijk zelf toevoegen van 

tekst 
• Pagina met smileys 
• Gebiedende wijs bij vervoegingen 
• Ruime keuze aan letterkaarten, aanpasbaar 
• Van 5 naar 8 woordvoorspellingsvakken 
• Uitbreiding sociale media: naast YouTube, nu ook e-mail, 

Skype en WhatsApp 
Windows 
Binnen communicatiesoftware Mind Express 
Richtprijs: €583, update is gratis als je al een Aloha-licentie hebt 
https://alohaoc.nl/ 
www.jabbla.com/woordenschat/aloha/ 
www.hmc-nv.com  

 
 

 
 

Mini-Score 400 en Score 1000 
Score is een symbolenwoordenschat binnen Mind Express. Score 
400 en Score 1000 zijn twee eenvoudigere sets van de uitgebreide 
Score versie, beiden te gebruiken in Mind Express 5. 
• 8 rijen en 10 kolommen: toegankelijker voor personen met 

motorische en visuele problemen 
• Aanpasbaar 
• Vermindering van zowel kern- als randwoordenschat van Score 

full 
• Mini-Score 400: 

• Komt overeen met de 400-layout van Score full 
• Eenvoudige multimedia-mogelijkheden beschikbaar 

• Score 1000: 
• Komt overeen met de 1000-layout van Score full 
• Alle multimediamogelijkheden, grammaticale 

mogelijkheden aanwezig 
Windows 
Richtprijs: Score full: €593 
• Score 1000: inbegrepen in de Score-licentie 
• Mini-Score 400: gratis te importeren vanuit Mind Express 
www.jabbla.com/woordenschat/score/ 
www.hmc-nv.com  
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Core First Update 
Nieuwe uitgebreide Core First-paginaset 
• Handmatige vervoegingspagina’s voor alle woordsoorten 
• Grote uitbreiding van de woordenlijsten, onderwerpen 
 
Core First met Google Assistent 
Bedienen van Google Home of Google Mini met paginaset van Core 
First 
• Hardop spreken tegen Google Home Speaker, die gekoppeld is 

met Google home app op mobiele telefoon 
• Spraakbericht beginnen met ‘Oké Google’ 
 
Windows, iOS 
Richtprijs: Core First: gratis demoversie, met stem €54,99 
Paginaset ‘Snap Core First volledig met vervoegingen’ en 
Paginabundel ‘Google Home NL’ gratis te downloaden vanaf 
www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral 
www.hmc-nv.com  

BEDIENING 

 

Nieuwe Tobii PCEye 
• Grotere schermen, tot 27inch 
• Ook voor gebruik buiten, in de zon 
• Koffertje om mee te nemen 
• Beugel voor montage aan Windows tablet beschikbaar 
• Tobii EyeChip™, beeldverwerking ingebouwd 

(oorzaak van veel hogere kostprijs t.o.v. Eye Tracker 5) 
• Afmetingen: 28,5 cm x 1,5 x 0,8 cm  
 
Richtprijs: € 1.249 + BTW, Tobii Computer Control inbegrepen 
www.tobiidynavox.com/devices/eye-gaze-devices/pceye-5/  
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  

 

Tobii Computer Control 
• Nieuwe Windows bediening van TobiiDynavox 
• Geleverd met nieuwe Tobii PCEye 
• Cirkelvormig menu rondom plaats waar je kijkt  
• Minder oogbewegingen nodig 

Richtprijs: €1.249 + BTW, nieuwe Tobii PCEye inbegrepen 
www.tobiidynavox.com/products/computer-control  
https://youtu.be/ONbppoOMeQg  
https://youtu.be/MvO1bh2u0lY 
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  
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Quha Dwell 
Software voor muisfuncties bij automatisch klikken (dwell) 
• Veel functies en instelmogelijkheden in vergelijking tot 

gelijkaardige software: scrollen, alle open vensters 
weergeven, toetsenbord met woordvoorspelling, volume, 
openen programma’s, … 

• Schermpje met functies verschijnt enkel wanneer het nodig is 
en volgt de muiscursor om extra bewegingen te besparen. 

• Wordt geleverd met Quha Zono 2 (zie ‘ook interessant’) 
 
Windows 
Richtprijs: € 176 
https://rdgkompagne.nl/bedieningshulpmiddelen/muisbesturing/
quha-dwell/ 
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  

 
        T50                                         T40 

 

Adesso trackballs 
Nieuw merk van trackballs op Europese markt 
• Draadloos via ‘usb-ontvangertje’, geen Bluetooth 
• Via software bijzonder goed instelbaar 
• 7 programmeerbare knoppen + Scroll-wieltje 
• Muiscursorsnelheid flexibel instelbaar op 5 instelbare niveaus 
• Bal kan je er uit halen voor reiniging  
 
Richtprijs: T40: €53, T50: €62  
www.informatique.nl/randapparatuur/bedieningsapparatuur/trac
kballs/c009-h024-g410/  

 

Pretorian Jazz Joystick 
USB-joystick voor muissturing en scanning, vooral voor personen 
waarvoor andere “muis-joysticks” te moeilijk zijn 
• Niet-proportioneel: werkt met schakelaars  

(met ‘dode-zone’ in het midden), niet met sensor 
• Muis- en scanning-modus (enkel in communicatiesoftware) 
• Beweging beperkt tot 4 (➔) of 8 (+ ) richtingen 
• Linker- en rechtermuisknop, sleepknop of dubbelklik 
• Aansluiting voor 2 schakelaars met instelbare functies 
• Snelheid muiscursor: 

• 4 snelheden instelbaar  
• Versnelling tijdens aanhouden richting 
• Smarttrack: snelheid past zich aan het gebruik aan 

• Handgrepen meegeleverd: standaard, T-stuk & zachte bal 
 
Windows, iOS, Android 
Richtprijs: € 254 + BTW 
www.pretorianuk.com/jazz-joystick 
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  
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Pretorian Ultra Joystick 
Robuuste en compacte USB-Joystick voor flexibele montage 
• Te gebruiken met een montagesysteem 
• 2 aansluitingen voor schakelaars: klik links, rechts, dubbel of 

slepen 
• Ingebouwde automatische klik functie (dwell) 
• 4 snelheden instelbaar 
• Ook bruikbaar als gaming-joystick 
• Handgrepen meegeleverd: standaard, T-stuk & zachte bal 
• Afmetingen: 60 mm x 110 mm 
 
Windows, iOS, Android 
Richtprijs: €412 + BTW 
www.pretorianuk.com/ultra-joystick 
www.hmc-nv.com  
www.skilate.com  

 

AbleNet Duo 
Draadloze Bluetooth muis met aansluiting voor schakelaars 
• Aansluiting voor twee schakelaars: links & rechts klikken 
• Links & rechts klikken & scroll wieltjes 
• Zachte antislip bovenzijde 
 
Windows, iOS, Android 
Richtprijs: €80 - €110 
www.ablenetinc.com/duo 
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  

 

 

HitClic 
Frans bedrijfje dat gaming-controllers op maat maakt 
• Op basis van standaard frame + zelfgekozen modules 
• Controllers aangepast voor eenhandig gaming 
• Op maat 
 
PS4, Xbox, PC, … 
Richtprijs: €240 - €600 
https://hitclic.fr/  
www.fb.com/HandiGamerProject/   
Alternatief: Xbox Adaptive Controller + schakelaars 

mailto:modem@thomasmore.be
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Online Spraakherkenning  
Er zijn enkele sites, waar je zonder aanmelden, onmiddellijk kan 
uittesten hoe goed spraakherkenning voor jou werkt. De 
spraakherkenning is ‘spreker onafhankelijk’ en zal zich nooit 
aanpassen aan jouw persoonlijke manier van spreken. De 
artificiële intelligentie erachter wordt met de jaren wel steeds 
beter.  
• Geschikt voor ‘klad-tekst’ 
• Grondig nalezen blijft heel belangrijk 
• Na dicteren nog kopiëren en plakken in gewenst document 
• APFLab le Hub beschreef hoe je vooraf opgenomen spraak kan 

omzetten naar tekst met deze toepassingen: 
https://lehub.apflab.org/retranscription-de-fichiers-audio/  

 
Online 
Richtprijs: gratis 
www.speechtexter.com (beste resultaat bij test) 
https://dictation.io/  
https://speechnotes.co/  
 
Google Docs heeft dit al lang ingebouwd 
Hiervoor heb je wel een Google Account nodig! 
https://docs.google.com  menu Extra → spraak gestuurd typen 

 

Gewa Maxi 
Een bijzonder grote, eenvoudige, programmeerbare infrarood 
afstandsbediening. 
• Beperkte kracht nodig, raster 
• Feedback via geluid, licht en trilling  
• Toets vertraging tegen tremor of ongewenst drukken 
• Plastic kapjes om toetsen af te dekken inbegrepen 
• Afmetingen: 242 x 160 x 42 mm, 540 g 
 
Richtprijs: €360 
http://abilia-nl.nl 
http://skil.skilate.com/nl  

 

Gewa One 
Omgevingsbediening op basis van smartphone en aparte zender 
• Bedienen via aanraakscherm of scanning 
• Telefoneren en berichtjes sturen  
• Infrarood & Z-wave 
• Zender = Gewa Multibox (= Gewa Connect) 
• Online instelbaar via myAbilia 
• Montagemogelijkheden voorzien 
• Smartphone in stevige hoes 

Richtprijs: €3025 
http://abilia-nl.nl  
http://skil.skilate.com/nl   
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Raspberry Pi: Goedkope minicomputer 
• Compacte, eenvoudige maar ‘volledige’ computer 
• Geen Windows/Android, … → installeren software beperkt 
• Online kan ‘alles’ 
• Muis & toetsenbordalternatieven geen probleem,  

aanraakscherm vraagt technische kennis 
• Bij eerste ingebruikname best samenwerken met collega ICT 

vb. installatie aanraakscherm is niet altijd evident 
• Kostprijs afhankelijk van: hoeveelheid intern geheugen (2, 4 of 

8 Gb) en van accessoires 

Richtprijzen (4Gb geheugen): 
• Enkel ‘printplaatje’: € 59,90  
• Starter kit: + kabeltjes, behuizing, sd-kaart, … €93 
• Desktop kit: Starter kit + muis + toetsenbord €130 
• Pi 400: ingewerkt in toetsenbord: €77 

www.raspberrystore.nl  
https://youtu.be/VBj2sooeV1k 

 

Vertaling Matching Persons and Technology 
De MPT is een Engelstalig assessment-instrument om de noden en 
mogelijkheden van een persoon en zijn context in kaart te brengen 
in functie van een zoektocht naar de meest passende 
Ondersteunende Technologie. Het is het enige wetenschappelijk 
gevalideerde instrument op dit gebied. 
• Eerste vertaling door studenten naar het Nederlands 
• Nagelezen en herwerkt door Modem en deels door  

Hogeschool Zuyd 
• Zeker bruikbaar, maar wetenschappelijk proces nog niet 

doorlopen en dus nog niet gevalideerd 
• Wordt vervolgd 
 
Richtprijs: gratis  
www.matchingpersonandtechnology.com 
Nederlandstalige bestanden op vraag: modem@thomasmore.be  
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PLANNING EN VISUALISATIES 

 

HandiCalendar 
Dit is een vereenvoudigde digitale agenda met afbeeldingen.  
• Je kan online plannen of in de app 
• Afbeeldingen kan je ook weglaten 
• Veel instelmogelijkheden 
• Gericht op individueel gebruik, minder op groepen 
• Overzichten: lijst, dag, week, maand 
• Duidelijk tijdsverloop: 4 bolletjes per uur kleuren zwart 
• Synthetische spraak 
• Herhalen van activiteiten 
• Hergebruiken van activiteiten tijdens inplannen 
• Verschillende soorten ‘activiteiten’:  

• Alarm (kan op Android tot 5 minuten duren!) 
• Stappenplan 
• Link naar site, vb. YouTube video 
• Notitie schrijven 
• … 

 
Android & iOS 
Richtprijs: ? 
www.qvn.nl/nl/1/cognitie/producten/handicalendar.aspx 
Verdeler België: www.skilate.com  
 

 

Hesta 
Dit is een ondersteuningsapp voor jongeren of volwassenen met 
een cognitieve, verstandelijke of andere beperking.  
• Agenda 
• Stappenplannen 
• Veilige chatfunctie  
• ‘Welzijn’: stuur emoticon naar begeleider, met eventueel korte 

tekst 
• Online inplannen van agenda en stappenplannen  
• Meer informatie in de workshop 
 
Android & iOS 
Richtprijs: vooral gericht op grotere organisaties, zie workshop  
https://www.z-apps.eu/hesta.html 
 

mailto:modem@thomasmore.be
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Slimme klok - Resetea 
Resetea is een slimme klok die de duur van activiteiten en taken 
visueel maakt. 
• Pictogrammen, foto’s, afbeeldingen laten zien welke 

activiteiten op de planning staan (max. 12) 
• Het wit verlichte paneel toont de activiteit die aan de gang is, 

de activiteiten die voorbij zijn, lichten rood op.  
• De blauwe lichtgevende tijdbalk onderaan geeft de voortgang 

weer van de activiteit 
• Meegeleverde kaartsjablonen om activiteiten op te tekenen of 

te printen 
• Instellen van aantal activiteiten en bijhorende tijden 
• Uitspreken van tijd  

 
Richtprijs: €484 
https://eelkeverschuur.nl/resetea 

 

Kidzplanner 
Dit is een compacte, meeneembare dagplanner. 
• Activiteiten koppelen aan emoties 
• Magnetische pictogrammen 
• 66 kaartjes met activiteiten 
• 20 kaartjes met emoties 
• Materiaal: karton + magnetisch systeem om recht te zetten 
• Afmetingen: 24 x 10 x 3cm dichtgeklapt 
 
Richtprijs: €91 
https://eelkeverschuur.nl/kidzplanner  
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VISUEEL 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vo-box 
Vergroten en aanpassen van alle Nederlandstalige televisie-
ondertiteling  
• Ondertiteling tot max. 2 keer zo groot   
• Ondertiteling op andere achtergrond  
• Aanpassen grootte, kleur, lettertype, contrast en uitlijning 
• Speciaal dyslexie-lettertype! 
• Zowel live, uitgesteld, DVD, Netflix, … 
• Kan uitgebreid worden met Go-box, wel niet tegelijkertijd 

vergroten en voorlezen 
 
Richtprijs: +/- €400 
www.vo-box.nl 
https://sensotec.be/product/vo-box/ 
https://integra-belgium.be/product/vo-box/ 
 
Go-box 
Al voorgesteld: Voorlezen van alle Nederlandstalige ondertiteling 
• Meerdere stemmen 
• Aanpassen voorleessnelheid 
• Zowel live, uitgesteld, DVD, Netflix, … 
 
Richtprijs: +/- €640 
https://www.go-box.nl/  
https://integra-belgium.be/product/gobox-2/  
https://sensotec.be/product/gobox/ 

 
 

 

BlindShell TOUCH 
Smartphone voor blinden en slechtzienden 
• Touchscreen 
• Eenvoudige handelingen met 1 of 2 vingers 
• Volledig uitgesproken en stem gestuurd 
• Verschillende apps waaronder WhatsApp, Facebook, YouTube 
• Internet, gps, objectherkenning, e-mail, boeken beluisteren, … 
• Verschillende talen beschikbaar, waaronder Vlaams 
 
Richtprijs: +/- €315 
www.blindshell.com/eshop/blindshell-touch 
 
 
Alternatief: MiniVision 2 
Eenvoudige sprekende GSM zonder aanraakscherm en internet 
Nieuwe toepassingen: 
• Verbeterd toetsenbord: voelbare en uit elkaar staande toetsen 
• Dictafoon en locatiebepaling 
• Menu in lijstvorm: al via tekst, nu ook via iconen 
 
Richtprijs: +/- €370 
https://sensotec.be/product/minivision2/ 
https://integra-belgium.be/product/minivision-2/  

mailto:modem@thomasmore.be
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Habble One 
Draadloos, Bluetooth, compact braille toetsenbord 
• Vooral om onderweg vlot te kunnen typen op een smartphone. 
• Naast gewoon typen, zijn er ook enkele sneltoetsen voor 

belangrijke functies 
 
Android, iOS, Windows 
Richtprijs: €250 (tijdelijk €199) 
https://nl.iamhable.com/  

 

Easy Mobile Phone 
App die smartphone heel sterk vereenvoudigd. Je kan bladeren 
door contactpersonen en een telefoonnummer vormen. Als je 
Whatsapp hebt, kan je ook via Whatsapp bellen of een 
videogesprek voeren. 
 
Richtprijs: Gratis (vermoedelijk) 
https://www.qvn.nl/nl/1/cognitie/producten/easy-mobile-
phone.aspx  
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Deel 2 
TOEPASSINGEN SPELEN / LEREN 

 

 

 

 

Magic Eye FX 
Pakket van 40 stimulerende activiteiten om te leren werken met 
oogsturing, aanraakscherm, muis, … Je kan zelf eenvoudige, 
multimediale, sensorisch zeer aantrekkelijke, activiteiten op maat 
maken met animaties, effecten, geluiden, kleuren, …  
• Te bedienen met oogsturing (enkel TobiiDynavox!), 

aanraakscherm, muisalternatieven, game-controller en 
schakelaars 

• De activiteiten hebben voor elke bedieningsvorm een aparte 
cursor, waardoor je echt tegelijkertijd met meerdere personen 
de activiteit kan doen.  

• 5 niveaus: interesse voor het scherm, objectinteractie, 
gebiedsprecisie, actief ontdekken en gericht doelen raken 

• Via afstandsbedieningsapp op iOS of Android kan je de 
activiteiten bedienen en aanpassen  

• Spraakherkenning (Engelstalig) is ingebouwd voor allerlei 
opdrachten bij vele onderdelen van het programma 

• De Pro-versie heeft een uitgebreid systeem voor analyse van 
de prestaties van de gebruiker. Naast het registreren van 
oogbewegingen, kan de gebruiker ook gefilmd worden tijdens 
de activiteit. Hierdoor kan je nadien zien wat de gebruiker 
exact deed en ook horen wat er zich afspeelt. 

• Er is geen demoversie, maar op YouTube vind je zeer 
uitgebreide video’s met alle mogelijkheden 
https://youtube.com/playlist?list=PL1hWESf2-
lzs6tLyJNeHOMHbrE91Pdn6G 

 
Windows (+ afstandsbedieningsapp op iOS of Android) 
Richtprijs: Basis: €900, Pro € 1.180  
https://www.sensoryguru.com/  
https://youtu.be/HECXh0oe-Qw  
https://rdgkompagne.nl/communicatiehulpmiddelen/leren-
communiceren-2/magic-eye-fx/  
https://webshop.rdgkompagne.nl/magic-eye-fx.html 
www.hmc-nv.com 
www.skilate.com  
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Eyes First Games & Apps 
Microsoft zet de laatste jaren in op oogsturing. Ze maakten vier 
spelletjes speciaal om te gebruiken met oogsturing, al kan je ze 
ook op andere manieren bedienen. 
• Te installeren op Windows 10 vanuit Microsoft Store 
• 4 spelletjes: 

• Schuifpuzzel 
• Memory 
• Doolhof 
• Double Up: tegels verschuiven en zo getallen optellen 

 
Richtprijs: gratis 
www.microsoft.com/en-us/research/product/eyes-first/games-
and-apps/  

 

 

 

Spelen met muziek, geluiden en effecten via webcam, muis, 
oogsturing, …  
Al vele jaren worden er diverse experimenten gedaan met het 
omzetten van bewegingen in geluiden en andere effecten. Daaruit 
komen regelmatig toepassingen die voor een divers publiek 
bruikbaar zijn. Enkele (gratis) voorbeelden: 
• Aumi (Adaptive Use Musical Instrument) gebruikt de camera 

van je computer of iPad om bewegingen om te zetten in noten 
en geluiden. Zeer veel instelmogelijkheden!  
www.aumiapp.com/  

• Meerdere projecten om lichaamsbewegingen of 
muisbewegingen om te zetten naar geluiden: 
https://experiments.withgoogle.com/collection/creatability    

• Experimenteren met noten, ritmes, melodie, … 
https://musiclab.chromeexperiments.com/  

• Actie reactie, bewegingen naar geluiden (oud en dus nog goed 
bruikbaar op oudere computers) 
https://sitplus.crea-si.com/index/index.html  

• Soundmoovz: armband die bewegingen omzet in geluiden (op 
app smartphone): €30   
https://www.bol.com/nl/p/soundmoovz-
zwart/9200000080518871/  
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TOEGANKELIJKHEID 

 

 

 

Toegankelijkheid Windows 10 
 
• Tekstsuggesties:  

•  Spelling corrigerend 
•  Woordparen 

• Grote tekst cursor indicator  
• Vergrootglas kan nu voorlezen en geïnverteerde kleuren 
• Typen van emoji’s: + ;  
 
Windows 
Richtprijs: standaard in nieuwste versies Windows 10 
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows → toegankelijkheid  
 

  

Toegankelijkheid iOS 
Apple voegt voortdurend nieuwe toegankelijkheidsopties toe. 
Hierbij enkele nieuwe mogelijkheden van iOS 14 voor 
Nederlandstalige gebruikers.  
 
• iPhone: tikken op de achterkant opent toegankelijkheids- 

instellingen 
  

 

• Aanwijzerbediening: muiscursor verschijnt onmiddellijk bij 
aansluiten muis, basisinstellingen onder toegankelijkheid 

• Uitgebreide instellingen onder Assistive Touch  
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• Geluidsherkenning: melding bij geluiden zoals deurbel, claxon, 
huilende baby, … 

• AirPods Pro als hoorapparaat gebruiken: spreken in iPhone, 
versterkt horen via AirPod, met ‘aangepaste koptelefoon’ stel 
je dit af op je eigen gehoorverlies 
 

• Voice-Over Schermherkenning: voorlezen tekst op 
afbeeldingen of in ontoegankelijke apps 
 

iOS 
• https://support.apple.com/nl-

be/guide/iphone/iph3e2e4367/ios 

 

Toegankelijkheid Android 
Google voegt voortdurend nieuwe toegankelijkheidsopties toe. De 
naamgeving en aanwezigheid van de optie is merk en toestel 
afhankelijk! Wij gebruiken hier Samsung. 
http://g.co/help/androidaccessibility  
 
• Interactiebeheer:  

• Vermijd dat gebruikers een app kunnen sluiten en scherm 
delen van het scherm af voor tikken 

www.samsung.com/nl/accessibility/mobile/ 
Vergelijkbare mogelijkheden iOS: Begeleide toegang 

 

• Interactie en behendigheid, aanraakinstellingen:  
• Tikduur: Vermijd ongewenst tikken: stel in hoelang het 

aanraken van het scherm moet duren voordat deze wordt 
herkend als tikken 

• Herhaalde aanslagen negeren: anti-tremor functie, stel 
een tijd in waarbinnen herhaalde aanrakingen worden 
genegeerd 

• Klikken als aanwijzer stopt, klikken als aanwijzer een 
instelbare tijd stil staat 

• Android 10 op Samsung 
www.samsung.com/nl/accessibility/mobile/  
Vergelijkbare mogelijkheden iOS: Aangepaste aanraking → 
vasthoudduur/ negeer herhaling 

 

• Action Blocks:  
• Opdrachten geven aan Google Assistent via een tik op een 

icoontje of schakelaar 
• Vb. een standaard sms versturen, een boodschap 

uitspreken, navigatie starten naar bepaalde plaats, volgend 
nummer van muzieklijst, …  

• Action Blocks moet je nog installeren vanuit Google Play 
support.google.com/accessibility/android/answer/9711267    

• Werkt op basis van Google Assistent, hiermee zijn ook 
meervoudige opdrachten mogelijk 

Vergelijkbare mogelijkheden iOS: Opdrachten (van Apple zelf, 
te installeren van App Store) 
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Mouse4all 
App om Android scannend te bedienen 
• Bestaat al een tijdje, recent ontdekt 
• Plaats muiscursor zeer goed zichtbaar door draadkruis 
• Verschillende menu’s beschikbaar, van eenvoudig tot zeer 

diverse functies 
• Belangrijkste instelmogelijkheden aanwezig 
• Demoversie werk 30 minuten 

Android 
Richtprijs: €50 
www.mouse4all.com  

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE 

 

Look to Speak 
App om te communiceren met oogsturing. 
Keuze maken uit korte lijst met standaardzinnen waarna zin wordt 
uitgesproken. 
• Van Experiments With Google 
• Via camera aan de voorzijde registreren waar gebruiker naar 

kijkt 
• Naar links of rechts kijken om te navigeren en keuze te maken 
• Lijst met aanpasbare zinnen 
• Gevoeligheid kan worden aangepast 
• Pauze-stand en heropstart ook door oogbewegingen 
 
Android (9.0 of hoger) 
Richtprijs: Gratis 
https://experiments.withgoogle.com/looktospeak 
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Use My Own Voice: nieuwe versie 
Personen die gediagnosticeerd worden met een degeneratieve 
ziekte waarbij ze hun stem verliezen, kunnen nu hun eigen digitale 
stem creëren om te gebruiken in een communicatie-apparaat.  
• Wat is nieuw? 

• Opname van 50 zinnen (10-20 min.) t.o.v. 350 zinnen 
vroeger 

• Mogelijkheid om 300 woorden of zinnen op maat te maken: 
vb. eigen uitdrukkingen 

• Meer talen 
• Verder afstellen van de stem mogelijk 

• Stem kan gebruikt worden in 
• Windows en Android: stem in het systeem 
• iOS: geïntegreerd in een app 

• Kan gemakkelijk ingesteld worden in Proloquo4Text, 
Predictable, Grid3, Mind Express 

 
Windows, iOS, Android 
Richtprijs: €99 (jaarlijks abonnement) of €999 (éénmalige 
aankoop) 
https://mov.acapela-group.com/  
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Predictable 6 (Nederlands)  
Volledig nieuwe versie van al bestaande tekstcommunicatie-app. 
• Nieuwe gebruikersomgeving: verschillende thema’s, zeer 

aanpasbaar 
• Raster lay-out: geschikt voor scanning en bij gebruik van 

symbolen 
• Verbeterde woordvoorspelling die zelflerend is 
• Gebruik van zowel tekst als symbolen, verbeterd 

symboolgebruik 
• Verschillende toetsenborden: extra emoji-toetsenbord 
• Verschillende bedieningsmogelijkheden:  

• Direct aanraken 
• Toegang via schakelaars: 1 of 2 schakelaars 
• Scherm tikken: scherm wordt gescand, willekeurig ergens 

op scherm tikken om te activeren 
• Hoofd volgen: aanwijzer volgt je hoofd 
• Scan en volgen  

• Enkel compatibel met iOS-apparaten met gezichtsherkenning 
• Toegankelijkheid Hoofd Volgen en Scannen en volgen 
• Gebruik mogelijk van gezichtsbewegingen om een selectie 

te activeren bij Hoofd volgen en Scan en volgen 
• Gebaar spreken: gesproken zin of actie activeren d.m.v. 

gezichtsbewegingen of recepten (combinatie) 
• Twee apparaten tegelijkertijd aanmelden 
• Belfunctie: bellen/Skype/WhatsApp bellen met behulp van 

Predictable 
• Toetsvertraging en anti-tremor functie ingebouwd (zit ook 

standaard in iOS) 
 
iOS 
Richtprijs: €229,99 
https://therapy-box.co.uk/predictable-nederlands 
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Mind Express 5 
Volledig nieuwe versie van Mind Express 
• Gebruiksvriendelijke interface 
• Enkele nieuwe toepassingen: 

• Portaal met kant-en-klare bestanden zoals e-mail, internet, 
YouTube, WhatsApp, telefoon. 

• Vanuit portaal makkelijk importeren van website, schijf, … 
• Eenvoudige aanpassing via touchscreen mogelijk 
• Vereenvoudiging van verschillende acties zoals 

personaliseren met foto’s, vertalen van symbolensets, 
vereenvoudigde dynamische lijsten, … 

• Modus bewerken veel gebruiksvriendelijker: overzicht van 
alle mogelijkheden op 1 plaats 

• Makkelijk zoeken van symbolen in verschillende bronnen 
• Woordvoorspeller die rekening houdt met spellingsfouten 
• Alternatieve bediening overzichtelijker en makkelijker in te 

stellen 
 
Windows 
Richtprijs: +/-€20 - €240/ licentie/jaar 
• Jaarabonnement, incl. stem en symbolensets 
• Korting bij grotere aantallen licenties en abonnement van 

meerdere jaren (1-3-5 jaar) 
• Als al ME4-licentie:  

• Losse licentie: éénmalige 50% korting op 1-3-5 jaar 
abonnement 

• Upgrade permanente installatie op communicatietoestel: 
gratis of €165 

• www.jabbla.com/software/mind-express/ 
• www.jabbla.com/mind-express-5/ 
• www.hmc-nv.com   
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Vibe 12 
Nieuwe spraakcomputer van Jabbla, grotere versie dan Vibe. 
• 12 inch scherm 
• Verschillende bedieningsmethodes, o.a. touchscreen, directe 

aansluiting voor schakelaars, joystick, hoofdsturing 
• Omgevingsbediening 
• Sms  
• Tweede scherm 
• Ergonomisch uit slaapstand 
• Draagbaar of rolstoelmontage 
• Ingebouwd handvat en rubberen hoes 
• Geleverd met Mind Express 5 
 
Richtprijs: +/- €6.300 
www.jabbla.com/toestel/vibe-12/ 
www.hmc-nv.com  
 
Toetsenrooster 
Vingerrooster op maat voor Vibe en Vibe 12 
• Gemakkelijker afzonderlijke vakjes selecteren 
• Vermijden toevallige of overbodige selecties 
• Mogelijk om handen te laten rusten bij selecteren 
• Voor personen met een beperkte coördinatie 
• Aantal vakjes afhankelijk van je communicatiekaart 
 
Richtprijs: +/- €250 

 

GridPad15 
Nieuw communicatietoestel van Smartbox 
• 15-inch scherm 
• Antimicrobieel 
• 2de scherm aan de achterkant, binnenkort ook met symbolen 
• Alle bedieningsvormen mogelijk 
• Oogbesturing met EyeTech TM5 Mini of Alea IntelliGaze 
• Ingebouwde omgevingsbediening 
• Krachtige volwaardige computer 
• Geleverd met Grid3 
 
Windows 
Richtprijs: €10.017,94 
https://thinksmartbox.com/product/grid-pad-15/ 
http://skil.skilate.com/nl/home 
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Talkpad  
Nieuw communicatietoestel van Smartbox: iPad omgeven door 
stevige hoes, luidspreker, handvat, aansluitingen 
• Draagbaar 
• Bediening door aanraking 
• Hoes: schok- en krasbestendig met luidspreker 
• Vingerrooster mogelijk met sterk klevende antislip 
• Geleverd met Grid For iPad 
• 3 verschillende maten: 7.9” iPad mini, 10.2” iPad en 12.9” iPad 

Pro 
 

iOS 
Richtprijs: TalkPad 8 en 10: €4.150; TalkPad 13 €5.400 
https://thinksmartbox.com/product/talk-pad/ 
http://skil.skilate.com/nl/home 
 
Alternatief: GridPad Touch 
Draagbaar en lichtgewicht communicatietoestel: Microsoft 
Surface Go tablet omgeven door hoes, luidspreker, handvat, 
aansluitingen 
• Bediening door aanraking 
• Geleverd met Grid3 
• Vingerrooster mogelijk met sterk klevende antislip 
• 10- inch scherm 
 
Windows 
Richtprijs: €3.885 
https://thinksmartbox.com/product/touch-pad/ 
http://skil.skilate.com/nl/home 

 
 

  

EyeOn  
Nieuw volwaardig communicatietoestel van EyeTech 
• Geïntegreerde oogbesturing met nieuwste camera van Eye 

Tech 
• Oogsturing werkt goed bij alle soorten omgevingen 

(licht/donker) 
• Krachtige computer 
• Omgevingsbediening 
• Heel compact, stevige behuizing en relatief licht voor een 

hulpmiddel met oogbesturing 
• 14-inch scherm 
 
Windows 
Richtprijs: €12.296 (oogbesturing van EyeTech inbegrepen) 
https://eyetechds.com/eye-tracking-products/the-eyeon-
platform/ 
http://skil.skilate.com/nl/home 
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ONDERSTEUNING BIJ LEZEN EN SCHRIJVEN 

 
 

 
 

 
 

 

Boekies  
Een digitaal leesplatform met een ruim aanbod aan digitale 
boeken. Ontwikkeld om het vrij lezen te stimuleren en het 
leesplezier en leesbegrip te bevorderen. 
• Boeken selecteren op basis van leeftijd, AVI-niveau en 

interesse (leesprofiel) 
• Verschillende soorten boeken: lees- en prentenboeken, 

informatieve en anderstalige boeken, strips, plusboeken, … 
• Audiovisuele leesondersteuning: aanpassen van lettertypes, 

contrast aanpassen (schermmodus), woorduitleg, 
voorleesfunctie (Vlaamse stem Ellen), leesliniaal, 
begripsvragen, … 

• Voor- en nabeschouwingen, verwerkingsopdrachten 
beschikbaar 

• Leesdossier voor leerling en leerkracht 
• Leerkracht kan leeslijsten en themalijsten klaarzetten voor 

leerlingen 
 
Online toepassing 
Richtprijs:  
• Familielicentie: 1-2 gebruikers: €68 - €136/ jaar 
• Therapeutenlicentie: 1-19 cliënten: €200/ jaar 
• Schoollicentie: 1-500 leerlingen: €717 - €1436/ jaar 
https://sensotec.be/product/boekies/ 

 

Schrijfassistent Nederlands voor anderstaligen … 
De schrijfassistent controleert een tekst op spelling, grammatica, 
correcte taal, schrijfstijl, … in 7 stappen.  
• De initiële doelgroep voor Schrijfassistent zijn anderstaligen, 

maar dit kan handig zijn voor iedereen, zeker voor mensen met 
schrijfmoeilijkheden. 

• Kopieer je tekst en plak deze in het tekstvak van 
Schrijfassistent 

• Nu kan je één voor één klikken op de 7 stappen om je tekst te 
controleren.  

• Fouten of suggesties worden goed uitgelegd. 
• De website bevat ook nog veel extra taaltips. 
• Voor Schrijfassistent werkten de KULeuven, Vrt, De Standaard 

en Wablieft samen. 
 
Richtprijs: gratis 
https://nt2.schrijfassistent.be  
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IntoWords, vroeger L2S 
IntoWords is een reeks toepassingen die helpen bij lezen, 
schrijven en studeren via tekst naar spraak en andere 
hulpmiddelen.  
• L2S werd weinig gebruikt in Vlaanderen.  IntoWords is een 

volledig nieuwe versie en richt zich wel meer op Vlaanderen. 
• Ook gratis beschikbaar via LeesVoor.Vlaanderen 
• Enkele bijzonderheden t.o.v. concurrentie:  

• Spelling corrigerende woordvoorspelling, letters die je niet 
weet vervangen door *, vb. computer: *omp*ter  

• Voorlezen van tekst op een foto met beeldlezen in Chrome 
• Schermlezer leest ook menu’s, bestandsnamen, … 
• iOS/Android toepassing bevat: 

• Foto → OCR → voorlezen 
• Toetsenbord met woordvoorspelling en voorleesknop 
• Woordenboek 

 
Windows, Mac, Google Chrome Browser, Android, iOS 
Richtprijs: €79/jaar  (LeesVoor → gratis) 
www.intowords.nl  

 

Alinea in the Cloud 
Alinea in the Cloud is een online toepassing die helpt bij lezen, 
schrijven en studeren via tekst naar spraak en andere 
hulpmiddelen. Het is een onderdeel van de Alinea Suite, nieuw aan 
de online toepassing is:  
• Tekst invoeren via spraakherkenning 
• Een audiobestand (MP3) maken van de geselecteerde tekst 

met de ingestelde voorleestaal en leessnelheid 
• Uitgebreide en verbeterde ondersteuning van Google Drive, 

Dropbox en/of OneDrive 
 
Alinea in the Cloud: elk toestel waarmee je op internet kan 
Web2Speech: Windows: Chrome 
Richtprijs: €120/jaar (Alinea in the Cloud + Web2Speech) 

(LeesVoor → Gratis) 
https://sensotec.be/product/alinea-online/  
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WebSprinter 
SprintPlus Online is een online toepassing die helpt bij lezen, 
schrijven en studeren via tekst naar spraak en andere 
hulpmiddelen. De WebSprinter is een nieuwe werkbalk die je tekst 
laat voorlezen op internet.  
• Selecteer eerst de gewenste tekst en klik dan op de werkbalk 
• Mogelijkheden heel vergelijkbaar met Sprinter (deel van 

Windows versie SprintPlus), maar beperkt tot voorlezen in je 
internetbrowser.  

• Tijdens het voorlezen wordt de huidige zin en woord 
gemarkeerd in een andere kleur. 

• Vooral interessant wanneer je enkel een abonnement voor 
SprintPlus Online hebt 

 
SprintPlus Online: elk toestel waarmee je op internet kan 
WebSprinter: Windows: Chrome, Firefox & Edge 
Richtprijs: €129/jaar voor SprintPlus Online  (LeesVoor → gratis) 
www.sprintplus.be/nl/artikels/nieuws/websprinter-beschikbaar   

 

Fready 
Dit is een eenvoudige extensie van Google Chrome waarbij een 
balkje beweegt over de tekst volgens jouw instelbare leestempo. 
Het begeleidt hierdoor je oogbewegingen en maakt het lezen 
gemakkelijker. Het is vergelijkbaar met de tekstmarkering van 
tekst naar spraaksoftware, maar dan zonder de spraak.   
De webpagina wordt ook vereenvoudigd, maar dit is niet 
instelbaar. 
 
Richtprijs: gratis 
www.fready.co/  

 

Reader View 
Extensie van Google Chrome die storende elementen van een 
website verwijdert en zo sterk vereenvoudigt.  
• Nieuw t.o.v. vorig jaar is dat Nederlandstalige tekst naar 

spraak nu ook is ingebouwd. 
• Aanpassen: kleuren, lettertype, breedte van tekst 
• Afbeeldingen tonen, verbergen, groter & kleiner maken 
• Pagina afdrukken, tekst e-mailen en opslaan 
• Tekst zelf opmaken, verwijderen en markeren 
 
Richtprijs: gratis 
https://youtu.be/_JCKc1CCOR0  
https://chrome.google.com/webstore/detail/reader-
view/ecabifbgmdmgdllomnfinbmaellmclnh   
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Resultaten Taskforce e-inclusie  
• www.E-inclusie.be: 

• Waar vind je advies en expertise ivm e-inclusie in Vlaanderen?  

• Lesmateriaal voor digitale vaardigheden eenvoudig uitgelegd 

• 17 e-inclusie praktijken voor kwetsbare kinderen en jongeren 

• Open brief: internet als basisrecht 

• Mediawegwijzer: Allemaal Digitaal → sensibilisering voor 
scholen en lokale besturen i.v.m. digitale uitsluiting 
 

• www.Beego.be: zet jobstudenten in om mensen thuis te helpen 
met computerproblemen 

• Overzicht verschillende vormen van digitaal lezen: 
https://drive.google.com/file/d/1YWnDK9UDhnKlM9K0UPOxKUtZ
E1yV5e5e/view  

• Eenvoudiger beeldbellen 

• https://praatplaat.be/jitsipictotest.html  

• Meer op www.modemadvies.be/coronatips  
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