Andere lijsten/links
Naam
Communicatiehulpmiddelen, apparatuur en
software

Functionaliteit
Communicatieondersteuning

Computerbedieningshulpmiddelen

Bediening

RTDiServe
Overzicht Android Apps Mytylschool

Bediening
Oefenen/ leren/ handelingsondersteunend

Overzicht Android Apps Mytylschool

Fun (muziek, radio, video, tv, spelletjes)

App-lijst vd Academie voor Zelfstandigheid

Oefenen/ leren/ handelings-ondersteunend

Overzicht platforms digitale communicatie

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

Revalidatie Apps

Oefenen/ leren/ handelings-ondersteunend

Apps voor kinderen met 'special needs'
Computers en software voor mensen met een
verstandelijke beperking

Divers

Verzameling Apps en websites

Divers

ICT4vip

nieuws / reviews / presentaties op het
gebied van cliënten-ICT

Eduvip

Handleidingen / software / Apps / ICT
hulpmiddelen / implementatie advies

Divers

Omschrijving
Eenvoudige, statische en dynamische
communicatiehulpmiddelen
Toetsenborden, muizen, software, oogbesturing, schakelaars,
drukknoppen

Link
http://www.rtdhetdorp.nl/ons-aanbod/communicatie/
http://www.rtdhetdorp.nl/onsaanbod/computerbediening/

RTD iServe is de nieuwste generatie omgevingsbesturing,
bedienbaar vanuit één tablet (10 inch Android). RTD iServe is
op verschillende manieren te bedienen, waaronder met joystick,
diverse schakelaars(buddybutton) en blaas/zuig.
http://www.rtdiserve.nl/
Diverse Apps Android Midden- en bovenbouw spelletjes,
https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/appspuzzels, rekenen, schrijven
voor-android/home
https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/appsvoor-android/home
Games
Apps geschikt voor en door volwassenen die niet of niet zo
goed kunnen lezen,
Een vergelijking van de vier platforms voor digitale
communicatie met familie: Familienet, Zorgsite, Help je mee,
Caren
O.a. Skillgame en iMazing voor fijne motoriek. SpineDecide app
over de wervelkolom.
1)communicatie en spraak 2) gedrag, schema's 3) special
needs learners
Overzicht van aangepaste computers, hulpmiddelen,
iPadhouders, spelletjes, Apps voor communicatie e.d.

Lijst met websites en Apps die geschikt zijn voor mensen met
een verstandelijke of visuele beperking.
www.ict4vip.nl is het communicatiekanaal van de ICT
specialisten van Bartiméus waarin ze de doelgroep en hun
omgeving voorzien van de nieuwste informatie over
toepassingen, hulpmiddelen op het gebied van Cliënten-ICT

http://www.zelfstandigzijn.nl/images/stories/Landelijke_r
egistratie_apps_geschikt_voor_moeilijklezenden_versie_25_juli_2012.pdf
http://www.vilans.nl/Informatiecentrum-participatieOverzicht-platforms-digitale-communicatie-met-defamilie.html
http://revalidatieapps.nl/
http://www.childrenwithspecialneeds.com/index.php/spe
cial-needs-apps.html
http://www.kindmethandicap.nl/_tips_08.html
http://www.noxqs.nl/2013/06/verzameling-apps-enwebsites/?goback=%2Egde_3686278_member_265393
907#%21

www.ict4vip.nl

www.eduvip.nl is een informatie portal van Bartiméus Onderwijs
http://www.eduvip.nl/filter-2/?categories=informatica
en Visio Onderwijs waar naast vakinhoudelijke informatie ook
veel ICT informatie, software, apps en online toepassingen voor
visueel beperkte leerlingen te vinden is.

