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Inleiding

 Onze missie: 

 e-inclusie van jongeren en volwassenen met 

een verstandelijke handicap.

 WAI-NOT staat voor

“waarom geen ICT ...” 



Hoe ?

 Een website als een instrument om ICT toegankelijk te

maken voor verstandelijk gehandicapten

 Website (www.wai-not.be)

 Lage drempel

 Aangepast aan jongeren die niet kunnen lezen of 

schrijven

 Veilige omgeving

 Opleiding voor leraren/coaches

 Informatie

http://www.wai-not.be/


Geschiedenis

 Opgericht in 1999

 Ouders van kinderen met mentale beperking

 Nood om hun kinderen ICT vaardig te maken

 Ditale kloof dichten

 ICT is een recht!

 Inbreng van ICT professionelen

 Steun van (inter)nationale organisaties

 Vrijwilliger organisatie

 Gesteund door de regering



Objectieven

 Algemeen:

 Bijdrage leveren aan toegang ICT voor doelgroep

 Didactisch :

 Zoeken naar innovatieve leermethodes voor hen

 Educatief:

 Een methode ontwikkelen om meer ICT te integreren

in hun studieprogramma

 Sociaal:

 Sociale integratie van doelgroep verhogen

 Hun gevoel van eigenwaarde verbeteren



Hoofdkenmerken

 Veilig: 

• beschermde internet omgeving

 Toegankelijk: 

• visueel en auditief ondersteunde navigatie: beta- en

Sclera pictogramtaal, aangepaste kleuren

 Recreatief: 

• spelletjes, puzzels, muziek, …

 Informatief: 

• digitale krant: “Wablieft”, WN+ voor volwassenen

 Interactief: 

• chat, e-mail, e-cards, sociaal network, handleidingen…



Doelgroepen

 Kinderen en jongeren met een verstandelijke

beperking

 Scholen, educatief en ondersteunend personeel

 Opleidingscentra, huizen, dagverblijven enz

 ICT-bedrijven en organisaties..



Bevoorrechte partners

 BETA and SCLERA

 Ontwikkelaars van pictogramtaal

 Wablieft

 Twee-wekelijkse on-line krant

 Diverse scholen en instellingen voor

mensen met mentale beperkingen



Prijzen
 In 2001: - Microsoft Road Ahead Award 

- CST Award

 In 2002: - Digikids - Project van de week 

- KlasCement - Edusite Award 

 In 2003: - Best Practice E-Learning Europe

In 2004: - IST Price Nominee

In 2005: - Laureaat SWIFT Fund Prize

 In 2006: - Project subsidie province Limburg

 In 2007: - e-practice label

 In 2008: - nominatie Gouden Ketje

- Pluimkrediet

 In 2009: - Telenet Foundation Award

 In 2012:  - e-inclusion Award

 In 2015: - Cera Award



Demonstratie



Voornaamste resultaten :

• www.wai-not.be

• www.wai-not.be/admin

• www.wai-not.org

• Dienstverlening aan web-bouwers, onderwijs en 

coaches:

 Wai-not toegankelijkheid

 Onderzoek naar gebruik van  ICT 

 Onderzoek naar testen van ICT-vaardigheden

WAI-NOT

http://www.wai-not.be/
http://www.wai-not.be/admin
http://www.wai-not.org/


 WWW.WAI-NOT.BE

 Een website voor:

 Mensen met een verstandelijke handicap

 Scholen voor leerlingen met specifieke 

noden

 Ouders en coaches

 Centra voor opleiding en vorming

http://www.wai-not.be/


 WWW.WAI-NOT.BE

 Een toegankelijke website door :

• Differentiatie:

 Iedere gebruiker heeft zijn eigen profiel

 Tekst naar spraak

 Pictogrammen

 Tekst

 Beeldmateriaal

 Lay-out

 Structuur

http://www.wai-not.be/


 WWW.WAI-NOT.BE

 Meeste websites onbruikbaar

 voor doelgroep

 Inhoud is niet aangepast

 Veiligheid is niet verzekerd

 Mensen met MB verliezen

 Hun weg in de navigatie

http://www.wai-not.be/


Eigenschappen van www.wai-

not.be
Gemakkelijke login procedure

Paswoord in 

pictogrammen



Eigenschappen van 

www.wai-not.be

6 hoofd topics:

- Niews

- Doen

- Vrije Tijd

- Leer Meer

- WAI-NOT+ (volwassenen)

- naar www.



Eigenschappen van 

www.wai-not.be

Niews

My WAI-NOT (sociaal netwerk)

Mail (extern enintern)

Chat

Forum

Quiz

Onze site

Andere sites



WAI-NOT wordt gebruikt in 

scholen,

centra en thuis



WAI-NOT biedt gebruikers

de mogelijkheid tot community

Gemodereerde chatroom (lezen en schrijven)



WAI-NOT COMMUNITY

Chat met pictogrammen



WAI-NOT COMMUNITY

Sociaal netwerk in veilige omgeving



WAI-NOT COMMUNITY



WAI-NOT Demo

http://www.wai-not.be

http://www.wai-not.be/


Toekomst

 WAI-NOT heeft dagelijks duizenden gebruikers in 

Vlaanderen. Hun aantal groeit elke week.

 WAI-NOT werkt samen met ICT organisaties en onderwijs. 

Deze koppeling van kennis en expertise schept nieuwe 

mogelijkheden.



WWW.WAI-NOT.ORG

 Ondersteuning en expertise over ICT en 

onderwijs voor kinderen met beperkingen

 Ondersteuning: documentatie en handleidingen 

voor gebruik van WAI-NOT

 Kennis: database van aan onderwerp 

gerelateerde artikelen



WWW.WAI-NOT.ORG

Demonstratie

www.wai-not.org

http://www.wai-not.org/


WWW.WAI-NOT.BE/ADMIN

Demonstratie



WAI-NOT

Dank u!


