"Goede praktijk voor trainers’
Titel: WAI-NOT
Korte
samenvatting

Doelgroep

Beschrijving van
geode praktijk

WAI -NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de
toegang tot het internet. WAI-NOTontwikkelde daarom een aangepaste
website voor hen. Deze website is educatief, (re) creatief, informatief en
interactief. Trainers en begeleiders kunnen een handleiding en
instructievideo's raadplegen.
Verstandelijk gehandicapte jongeren en volwassenen
Scholen voor mensen met speciale behoeften en hun personeel
Opleidingscentra, dagcentra voor verstandelijk gehandicapten
Een website als instrument om ICT toegankelijk te maken voor verstandelijk
gehandicapte jongeren en volwassenen
Website (www.wai-not.be)
l Lage dreùêm
l angepast aan mensen die niet kunnen lezen of schrijven
l Veilige omgeving
l opleiding van leraren / coaches
Doelstellingen:
Ø Algemeen:

Ø ICT toegankelijk te maken mensen met verstandelijk handicap
Ø Didactisch
Ø zoek naar innovatieve leermethoden die zijn aangepast aan hun
behoeften
Ø Opvoedkundig:
l Een method ontwikkelen om de integratie van ICT in hun
opleiding te verhogen
Ø Sociaal:
l Stimuleren van hun verdure sociale integratie
l Zelfvertrouwen verbeteren

Belangrijkste kenmerken:
Veiligheid: beschermde internetomgeving
Toegankelijke navigatie /

Ø ¥visueel en auditief ondersteund navigatie: beta- en Sclerapictogram taal, aangepaste kleuren
Recreatie: spelletjes, puzzels, muziek, ...
Informatie: digitale krant: "Wablieft", WN + voor volwassenen
Interactiviteit: chatten, e-mail, e-cards, sociaal netwerk, tutorials ...
Toegankelijkheid::

l Elke gebruiker heeft eigen profiel
l Tekst naar spraak
l Pictograms
l Tekst
l Beelden
l Vriendelijke Lay-out
l Simpele Structuur
Gemakkelijk login procedure en wachtwoord in pictogrammen
Verschillende functionaliteiten beschikbaar: Nieuws, My WAI-NOT (Social
Network), Mail (intern en extern), Chat, Forum, Quiz, Onze site, Andere sites
(voor mensen met een handicap)
WN biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om een gemeenschap te vormen met
een gemodereerde chatroom

Aanbeveling voor
invoering/dissemi
natie
Organisationele
informatie

WAI-NOT heeft dagelijks duizenden gebruikers in Vlaanderen.
Hun aantal groeit elke week.
WAI-NOT werkt samen met verschillende organisaties op het gebied van ICT en
onderwijs. Het samenbrengen van deze kennis en expertise creëert nieuwe
mogelijkheden
WAI-NOT biedt ondersteuning en kennis over ICT en onderwijs voor kinderen
met beperkingen.
WAI-NOT biedt documentatie en handleidingen voor het gebruik van de WAINOT
WAI-NOT biedt een databank van vakinhoudelijke artikelen over onderwijs en
opleiding voor mensen met een verstandelijke handicap.
WAI-NOT kreeg een veel prijzen: Microsoft, Digikids, Stichting Koning
Boudewijn, SWIFT, KlasCement, Telenet etc.
Prijzen voor e-inclusie, e-praktijk label, Best practice E-learning Europe 2003, IST.
Er is ook een Poolse versie van de website beschikbaar zijn.
vzw WAI-NOT
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E-mail: secretariaat@wai-not.org
E-mail: info@wai-not.org

