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Missie Lectoraat Jeugd & Media

Elke jeugdige heeft toegang tot media 
en kan daar gezond, veilig en kansrijk 
gebruik van maken …

… ook jeugdigen met een beperking, 
zoals een verstandelijke beperking 
en/of een psychische kwetsbaarheid



SIDN Fonds Call ‘Inclusie en toegankelijkheid’

Tools of bewustwordings- / educatieprojecten 
voor gebruikers en/of developers 
om de accessibility / digitale toegankelijkheid 
van digitale diensten, sites en apps te verbeteren

specifiek voor mensen met een beperking 

zodat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving



Probleem

Online meedoen en erbij horen (digitale inclusie)
is niet vanzelfsprekend als je een lvb hebt

Mensen met een lvb ervaren hindernissen 
bij het gebruik (proberen te) maken van media

Veel digitale diensten, sites en apps 
zijn niet toegankelijk / afgestemd op denk / werkniveau



Gevolgen

-> Schadelijk voor de ontwikkeling 

-> Niet voorzien in online basisbehoeften
 Competentie 

Je vaardig voelen in mediagebruik (mediawijsheid)
 Autonomie
Zo zelfstandig mogelijk media kunnen gebruiken
 Relatie
Gevoel dat je erbij hoort online (digitale inclusie)



Oplossing

-> Webapplicatie (ervaringslerentool)
-> Beroepskrachten en developers (in opleiding) 
-> Hindernissen ervaren bij gebruiken digitale diensten
-> 3 fasen: Ervaren + Reflecteren + Leren 

Ervaringen  + Inzichten  + Handvatten  = 
- betere ondersteuning
- meer/beter toegankelijke digitale diensten 
- toename digitale toegankelijkheid en inclusie



Team

 Lectoraat Jeugd & Media Hogeschool Windesheim 
 Academische Werkplaats ’s Heeren Loo/VU
 Landelijk Kenniscentrum LVB
MEE Gelderse Poort
 Stichting Humanitas
 Amerpoort
 Frion
 Kodision
 Ervaringsdeskundigen met een LVB (participatiematrix)
 Twee groepen 3e jaars studenten ICT Mobile Solutions 

(bouwen en doorontwikkelen)
 Een 4e jaars student Communicatie 

(stakeholderanalyse en impactplan)



Fase 1 Ervaren

3 fasen: Ervaren, reflecteren en leren

1. Ervaren
Maak een LVB Media ID aan voor onbeperkt toegang
tot digitale diensten voor mensen met een LVB

Simuleren minder goed ontwikkelde executieve functies



Executieve functies

Cognitieve vaardigheden voor het plannen en uitvoeren van activiteiten

bv.

1. Plannen en organiseren 
Taken structureren, opdelen en uitvoeren

2. Werkgeheugen
Informatie/instructie onthouden tijdens uitvoering 

3. Initiatief nemen
Beginnen, probleemoplossend werken en afmaken 



Simulaties
- wachtwoord moeten aanmaken met gegevens die je moet opzoeken, bv. BSN
- verschillende wachtwoorden moeten aanmaken 
- verschillende voorwaarden voor het aanmaken van wachtwoorden
- nieuw wachtwoord in je mail ontvangen
- melding wachtwoord verlopen 
- optie wachtwoord herstellen waarbij de link het niet direct doet
- foutmelding 
- melding verlopen sessie
- scherm dat snel ‘op slot gaat’ en vraagt om opnieuw inloggen
- voorbeelden die niet overeenkomen met de taak
- onduidelijke navigatie
- tussenkomende meldingen over andere - relevant lijkende - topics
- moeilijke zinnen



Fase 2 Reflecteren

Wat ervaarde en voelde je tijdens de LME?
Wat had je nodig om het af te maken en van wie?
Wat als je dit vaker zou meemaken online?



Fase 3 Leren

 Informatie over LVB en beperkte cognitieve vaardigheden

 Concrete inzichten en handvatten  
- voor het ontwikkelen van toegankelijke digitale diensten
- voor het begeleiden van mediagebruik 
(stimuleren, samen gebruiken, superviseren, stoppen)

 Richtlijnen en voorwaarden toegankelijke digitale diensten



Tijdlijn

Twee semesters (looptijd 1 jaar, feb 2022-feb 2023)

1a. Ontwikkelen LVB Media Experience (participatief)
1b. Stakeholderanalyse en impactplan

2a. Testen en bijstellen 
2b. Uitrollen 



Svenja Buttner

s.a.buttner@windesheim.nl

Vragen of 
reageren?
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