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Technology & Skills Study Event
Door alle corona maatregelen zijn helaas het afgelopen jaar alle
evenementen zoals de ZieZo-beurs afgelast. De ontwikkeling van
technologische hulpmiddelen heeft echter in 2020 absoluut niet stil
gestaan. Afgelopen jaar zijn er veel nieuwe innovaties voor scholieren en
studenten met een visuele beperking gelanceerd. Ook hebben veel
producten nieuwe functies gekregen die je goed kan inzetten binnen jouw
studie!
Om je toch kennis te laten maken met al deze nieuwe ontwikkelingen en
praktische handvatten te geven in het gebruik ervan, gaan we een online
event houden op maandagavond 7 december. Het programma kun je
gewoon relaxed achter je computer of tablet volgen en ziet er als volgt
uit:
19:30 uur Start online Technology & Skills Study Event

1. Introductie: Ontwikkeling van ondersteunende technologie
voor studiesituaties
 

2. Succesvol studeren met de juiste vaardigheden
•    Gebruik van handige apps tijdens je studie
•    Efficiënt navigeren op websites en in grote documenten
•    Zelf toegankelijk maken van informatie in jouw studie
•    Beschik jij over de benodigde Technology en Study skills???
 

3. Interactieve casus
Hbo-studente Stieneke Roelofsen deelt haar ervaringen in het
studeren met een visuele beperking. Hierbij geeft ze praktische tips
en informatie over de hulpmiddelen en vaardigheden die ze zelf
tijdens haar studie gebruikt.
 

4. Workshops
Je kunt twee workshops kiezen waar je online aan kunt deelnemen:
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1.    Wearables
    •    Primeur nieuwe Envision Glasses
    •    Mogelijkheden OrCam vs Envision Glasses
    •    Toepassing van wearables in de studiesituatie
2.    Highlights nieuwste innovaties op gebied van braille en spraak
studiehulpmiddelen
3.    Innovatie op gebied van hulpmiddelsoftware
    •    NVDA
    •    Ultimate Screen Acces (USA)
4.    Ontwikkeling in ondersteunende technologie voor slechtziende
scholieren en studenten
5.    Online solliciteren voor stage of eerste baan... hoe maak je de
beste indruk?
 

5. Afsluiting van officiële programma  (+ / - 21: 30 uur)
 

6. Online borrel!

Het online event is dus gericht op jou als scholier of student en kost je
helemaal niets. Je kunt jezelf makkelijk opgeven door een e-mail te
sturen naar info@babbage.com. Ook kun je via Facebook een privé
bericht sturen naar Joost van Loon. Geef bij je aanmelding de 2
workshops aan die je wilt volgen en wij zorgen voor de rest! Enkele dagen
voor het event zorgen we dat je een link krijgt om deel te kunnen nemen.
Ben jij nu enthousiast en ken je iemand waar dit event ook interessant
voor is? Stuur het even door aan hem of haar!

Online thuiswerken met de Babbage Audiomixer
In deze tijd studeren en werken veel mensen thuis met behulp van online
communicatiemiddelen zoals Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Jitsi
en Skype. Wanneer je afhankelijk bent van spraakuitvoer op de computer
kan het lastig zijn om te luisteren naar zowel de online webinar,
vergadering of studieles en tegelijkertijd naar de spraakuitvoer van de
schermlezer.
Om comfortabel naar twee bronnen tegelijkertijd te kunnen luisteren
hebben we de Babbage Audiomixer ontwikkeld. Met deze software kun je
eenvoudig beide bronnen splitsen en daardoor de eerste bron links
beluisteren en de tweede bron rechts. Hierdoor kun je veel comfortabeler
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en nauwkeuriger naar zowel de spraakuitvoer als de inhoud van het online
gesprek luisteren.
Voor meer informatie en een audio-demonstratie klik hier of op het
audiomixer logo hierboven.

Geef jouw tekst een stem met de MagniLink Voice 2
Een compact, eenvoudig te gebruiken en mobiel voorleesapparaat dat met
slechts één druk op de knop tekst omzet naar spraak. Dat is de nieuwe
MagniLink Voice 2. Met dit zeer functionele hulpmiddel kun je bijvoorbeeld
een boek, een brief of een recept in razend tempo omzetten naar
gesproken taal.
Voor optimaal gebruik is de MagniLink Voice 2 makkelijk in te stellen op
basis van jouw persoonlijke voorkeur. Zo kun je het volume, de
leessnelheid, de audioprofielen en de voorleesstem helemaal naar wens
instellen. Wil je graag uitgebreid navigeren in een gescande tekst? Geen
probleem, dat kan via de geavanceerde modus. En nog een voordeel:
uitgebreide computervaardigheden zijn niet nodig, want alle functies zijn
voorzien van gesproken feedback.

Dit zeer comfortabele voorleesapparaat is ook visueel inzetbaar. De
MagniLink Voice 2 is aan te sluiten op een monitor waar jouw tekst
vervolgens vergroot is te lezen. En lees je liever witte letters op een
zwarte achtergrond, dan is dat ook in te stellen. De MagniLink Voice 2
maakt het zelfs mogelijk om digitale documenten via USB van een
beeldscherm te lezen of om te zetten in gesproken taal. Precies hoe jij het
wilt.
Heb je vragen, interesse of wil je dit multifunctionele apparaat
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uitproberen? Neem dan contact op met Babbage. Wij helpen jou graag
verder. 

Joost van Loon genomineerd voor de Ctalents Diamond Awards.
Joost van Loon is inmiddels alweer 8 jaar werkzaam bij Babbage. Hij is
door een aantal collega's en contacten uit de praktijk genomineerd voor
de Ctalents Diamond Awards in de categorie "Uitblinker". Een van zijn
collega's heeft de onderstaande tekst geschreven:

"Joost past het beste in de categorie Uitblinker. Toen hij in 2008 een
indicatie kreeg van een sterk progressieve visuele aandoening, woonde hij
nog in een studentenhuis met 19 andere jongens. Zijn leven moest
drastisch worden veranderd. Hij revalideerde, maakte zijn hbo-opleiding
af en studeerde twee jaar later cum laude af aan de universiteit met de
studie personeelswetenschappen. Vervolgens ging hij werken bij Babbage
als adviseur, werkte zich snel op naar leidinggevende, deed daarnaast nog
een master bedrijfskunde om vervolgens operationeel directeur van
Babbage te worden. Hij is een inspiratie voor velen en laat zien dat je
beperking niet voorop hoeft te staan maar juist je talent."

Wil jij Joost helpen om deze nominatie te winnen?

Klik hier om je stem op hem uit te brengen en meer te lezen over de
Ctalents Diamond Awards.
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