
 Programma Workshops vrijdag 30 september 2022

TIJD
ZAAL 111
(1e etage)

ZAAL 211
(2e etage)

ZAAL 212
(2e etage)

ZAAL 312
(3e etage)

11.00-11.45 KONINKLIJKE 
VISIO  

Slimme apparaten, 
óók in de keuken

LEXIMA  
REINECKER 

Werken en niet 
(goed) kunnen zien. 
Met Vincent Bijlo en 
Ivar Illing.

DOLPHIN

GuideConnect: een-
voudig computer-
gebruik op een 
tablet, pc of tv

BABBAGE

Wearables voor 
gezichtsherkenning, 
navigatie of voorle-
zen worden steeds 
populairder 

12:00-12.45 LEXIMA  
REINECKER

Van basisschool tot 
vervolgopleiding: 
hoe doe je dat als je 
niet (goed) ziet?

ERGRA LOW 
VISION

Workshop Tips en 
tricks: omgaan met 
slechtziendheid 
door schrijfster 
Annemiek van 
Munster.

BABBAGE

Ultimate Screen 
Access: de snelste 
vergrotings- en 
schermleessoft-
ware voor blinden 
en slechtzienden

13.00-13.45 KONINKLIJKE 
VISIO 

Maak kennis met 
Visio Het Loo Erf

BARTIMÉUS

Je weg vinden  
met de eZwayZ 
navigatie-app

SOLUTIONS RADIO

Gesproken of ver-
grote ondertiteling 
met de Go-of Vo-
box en de Webbox, 
dé multimedia 
speler.

BABBAGE

Optimaal werken 
met een visuele 
beperking

14:00-14.45 KONINKLIJKE 
VISIO 

Visio Kennisportaal 
en Helpdesk pakken 
uit!

BARTIMÉUS

Zien in het donker

DOLPHIN

SuperNova: tips  
and tricks for a  
productive work-
place (Engels) 

BABBAGE

Succesvol studeren 
met een visuele 
beperking

15.00-15.45 BARTIMÉUS

Hoe blijf je prettig 
aan het werk

BLINDE LIEFDE 
VOOR SALSA

Muziek, dansen en 
gezelligheid: kom 
salsadansen!

BABBAGE

Technologische 
innovaties en ont-
wikkelingen op het 
gebied van 
hulpmiddelen



 Programma Workshops zaterdag 1 oktober 2022 

TIJD
ZAAL 111
(1e etage)

ZAAL 211
(2e etage)

ZAAL 212
(2e etage)

ZAAL 312
(3e etage)

11.00-11.45 KONINKLIJKE 
VISIO 

Slimme apparaten, 
óók in de keuken

BARTIMÉUS

Hoe blijf je prettig 
aan het werk

SOLUTIONS 
RADIO

Gesproken of ver-
grote ondertiteling 
met de Go-of Vo-
box en de Webbox, 
dé multimedia 
speler.

BABBAGE

Wearables voor 
gezichtsherkenning, 
navigatie of voorle-
zen worden steeds 
populairder 

12:00-12.45 BARTIMÉUS

Zien in het donker

ERGRA LOW 
VISION

Workshop Tips en 
tricks: omgaan met 
slechtziendheid 
door schrijfster 
Annemiek van 
Munster.

BABBAGE

Ultimate Screen 
Access: de snelste 
vergrotings- en 
schermleessoft-
ware voor blinden 
en slechtzienden

13.00-13.45 KONINKLIJKE 
VISIO 

Maak kennis met 
Visio Het Loo Erf

BARTIMÉUS

Je weg vinden  
met de eZwayZ 
navigatie-app

OOGVERENIGING 

Hoe vind je de weg 
op het station?

BABBAGE

Optimaal werken 
met een visuele 
beperking

14:00-14.45 KONINKLIJKE 
VISIO 

Visio Kennisportaal 
en Helpdesk pakken 
uit!

DOLPHIN

GuideConnect: een-
voudig computerge-
bruik op een tablet, 
pc of tv

OOGVERENIGING 

Hoe vind je de weg 
op het station in de 
toekomst?

BABBAGE

Succesvol studeren 
met een visuele 
beperking

15.00-15.45 OOGVERENIGING 

Een leuke baan, hoe 
kom je eraan?

BABBAGE

Technologische 
innovaties en ont-
wikkelingen op het 
gebied van  
hulpmiddelen

   


