ICT-oplossing
op maat

UWV
Diabolo ICT achter de schermen

Aangepaste leerplek
Vanuit zijn functie adviseert Ad Brinkman bedrijven en

derwijsspecialisten en ergotherapeuten die beoordelen

instellingen op allerlei gebieden die met ICT te maken

wat een leerling nodig heeft. Op basis daarvan wordt

hebben. Zo ook met het UWV dat via het Ministerie van

een aanvraag op maat voor het benodigde materiaal in-

Onderwijs beschikt over een budget voor kinderen met

gediend bij Diabolo. De arbeidsdeskundige van het UWV

een leerachterstand of die door medische problemen

beoordeelt vervolgens de aanvraag vanuit zijn expertise.

niet mee kunnen komen op school.

Zelfstandig
“Laatst kreeg ik een handgeschreven
briefje van een leerling. ‘Ad, bedankt
voor de mooie laptop en het gaat goed op
school.’ Het briefje was geschreven aan
Ad Brinkman, senior accountmanager bij
Diabolo ICT.”

Per jaar krijgt Ad Brinkman zo’n 400 dossiers op zijn
bureau. Achter al die papieren stukken zitten leerlingen
met een eigen verhaal die een ICT-oplossing op maat
verdienen. Mark heeft zo’n verhaal. Mark zat nog op
de basisschool toen hij tijdens een vakantie in Parijs
zo moe was dat hij letterlijk door zijn benen zakte. Na
een lang onderzoekstraject werd duidelijk dat Mark

Aangepaste computer

een stofwisselingsziekte had. Onlangs maakte Mark de

“Het gaat om leerlingen die moeilijk tot niet kunnen

overstap naar het voortgezet onderwijs in Arnhem. Een

schrijven omdat ze schijfmotorisch niet vaardig, dyslec-

laptop met speciale software is voor hem onmisbaar

tisch of visueel beperkt zijn. Via het UWV kunnen deze

om goed deel te nemen aan de opleiding.

leerlingen voor een voorziening in aanmerking komen,
zoals aangepast meubilair of een computervoorziening”,
licht Ad Brinkman toe. Diabolo ICT werkt samen met on-
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aangepaste leerplek

Mark

Leermateriaal

“Vanwege mijn ziekte ben ik sowieso sneller moe en

“Kwaliteit, betrouwbaarheid en degelijkheid zijn lei-

willen mijn handen soms niet meer. Ik kan me minder

dend in onze werkwijze”, aldus Ad Brinkman. “Het gaat

lang concentreren en ik moet vaker rusten dan kinderen

niet om flashy spelcomputers, maar om leermateriaal.

van mijn leeftijd”, vertelt Mark. Zowel Mark als zijn ou-

Leerlingen als Mark hebben deze hulpmiddelen elke dag

ders zijn blij dat hij toestemming kreeg voor de aanschaf

nodig om mee te kunnen en verder te komen in de maat-

van een laptop met geavanceerde software. Kurzweil is

schappij. We bieden na oplevering support en drie jaar

een interactief programma voor dyslectische leerlingen

garantie zodat leerlingen die periode gegarandeerd pro-

en Dragon is spraakherkenningsoftware. “Tekst die ik

bleemloos kunnen werken.” Mark en zijn ouders zijn blij

hardop voorlees, wordt daarmee omgezet naar tekst. Ik

dat Mark met zijn laptop mee kan doen in het onderwijs.

moet nog wel goed oefenen, de computer moet wennen

Mark: “Want ik wil de havo halen, omdat ik later werk wil

aan mijn stem. Maar spreken is voor mij gemakkelijker

waarbij ik andere mensen kan helpen. Ik weet hoe het is

dan typen. Na de installatie kwam er drie dagdelen een

om ziek te zijn.”

onderwijsspecialist bij ons thuis die me hielp met de
nieuwe programma’s. Als ik tussentijds vragen heb, kan

Ad Brinkman: “Naast mijn adviesfunctie bij bedrijven en

ik gebruik maken van de helpdesk.”

instellingen, verzorg ik presentaties voor medewerkers
van UWV-kantoren, revalidatiecentra en scholen.”

“Kwaliteit, betrouwbaarheid en
degelijkheid zijn leidend in onze
werkwijze. Alleen op die manier kun
je iets betekenen voor de klant.”
Ad Brinkman, Senior Accountmanager Diabolo ICT
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