
De foto’s op de personagekaarten werden op 
https://unsplash.com/ gevonden. We vermelden 
graag de fotografen. Op iedere kaart staat 
een cijfer van 17 tot 20 in de rechterbovenhoek. 
Hieronder vind je de naam van de fotograaf 
voor iedere kaart.
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18. ThisisEngineering RAEng
19. Adam Winger
20. Todd Cravens
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Emily werd geboren in 
Schaarbeek. Haar jeugd 
was vrij onbezorgd tot ze op 
15-jarige leeftijd haar zicht 
begon te verliezen. Emily 
ziet geen contouren meer, 
alleen grote gekleurde 
vlekken. Hierdoor heeft ze 
moeite met het herkennen 
van mensen, lezen en 
details waarnemen. Door 
haar beperkt zicht ervaart 
zij veel moeilijkheden in 
het dagelijkse leven. Zo 
kan zij bijvoorbeeld het 
schoolbord moeilijk lezen of 
kan ze gevaarlijke situaties 
in het verkeer niet goed 
inschatten. Gelukkig kan ze 
rekenen op de steun van 
haar grote zus en ouders. 
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De digitale wereld is niet op 
Emily’s noden afgestemd. 
Bij een online aankoop, 
komt ze vaak tijd tekort 
om de nodige gegevens 
in te vullen, waardoor de 
betaling afgebroken wordt. 
Het is voor haar ook moeilijk 
om te veranderen tussen 
applicaties (bv. wanneer ze 
een foto op Instagram wil 
plaatsen die ze eerst moet 
bewerken in de fotogalerij). 
Ze kan bepaalde zaken 
niet uitvoeren zonder hulp 
doordat symbooltjes en 
icoontjes in applicaties niet 
aangepast zijn voor mensen 
met een visuele beperking. 

Desondanks heeft 
Emily sterke digitale 
vaardigheden. Ze gebruikt 
ook vaak hulpmiddelen 
(apps zoals Be my eyes, 
Blindsquare, etc.) die haar 
helpen bepaalde taken uit 
te voeren.

Emily gebruikte voor ze haar 
zicht verloor veel digitale 
tools. Ze gebruikte onder 
meer een smartphone, 
laptop en digitaal 
fototoestel om voornamelijk 
te communiceren met 
anderen, huiswerk te maken 
en herinneringen vast te 
leggen. 

Sinds haar zicht beperkt 
is, laat ze haar digitaal 
fototoestel aan de kant 
liggen. Alle andere tools 
gebruikt ze nog steeds 
heel vaak, omdat die 
worden bestuurd met 
spraaktechnologie. 

Dankzij spraaktechnologie 
kan ook zij technologische 
hulpmiddelen gebruiken 
om deel te nemen aan 
het gewone leven en de 
alledaagse activiteiten 
zoals school en 
communicatie met vrienden.

DIGITALE KENNIS DIGITALE GEBREKEN
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Na Michel’s ongeluk 
verhuisde hij van het 
platteland naar de 
stad, omdat steden 
beter zijn aangepast 
aan de behoeften 
van rolstoelgebruikers 
(meer trottoirs, meer 
mogelijkheden om gebruik 
te maken van het openbaar 
vervoer, etc.). Vier jaar 
geleden kreeg Michel een 
ernstig auto-ongeluk. Deze 
traumatische ervaring had 
grote gevolgen voor zijn 
geestelijke gezondheid, 
zijn mobiliteit en zijn 
onafhankelijkheid.
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Michel heeft goede 
digitale vaardigheden 
en leert zichzelf ook 
gemakkelijk nieuwe digitale 
vaardigheden aan wanneer 
hij een nieuwe technologie 
gebruikt. 

Doordat hij dagelijks 
gebruikt maakt van digitale 
technologieën, last hij 
één keer per maand een 
‘digitale detox dag’ in 
waarop hij geen gebruik 
maakt van zijn smartphone, 
laptop en televisie. Op die 
dag leest hij een boek, 
reflecteert hij over het leven 
en geniet hij van de stilte in 
zijn omgeving. 

Michel gebruikt dagelijks 
digitale media en assistieve 
technologieën om hem 
te ondersteunen (bv. voor 
zich aan te kleden, zich te 
verplaatsen en te helpen 
met koken). Hij volgt 
de ontwikkelingen van 
assistieve technologieën 
nauw op en heeft een 
goed beeld van welke 
technologieën hem nog 
beter zouden kunnen 
helpen. 

Het prijskaartje van deze 
technologieën zorgt ervoor 
dat hij hier niet altijd 
gebruik van kan maken. 
Niet alle informatie is ook 
beschikbaar waardoor het 
gebruiksgemak van deze 
assistieve technologieën 
niet altijd optimaal is (bv. 
ontbrekende informatie over 
de toegankelijkheid van 
gebouwen in een applicatie 
die deze informatie 
verzamelt).

DIGITALE KENNIS DIGITALE GEBREKEN
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Lena is 37 jaar oud en 
woont met haar kinderen 
in Oudenaarde. Ze werkt 
als opvoedster in een 
jeugdinstelling met 
jongeren tussen 6 en 18 
jaar. Ze heeft 3 kinderen 
die allen school lopen in 
de lagere school. Lena is 
een sociale, meegaande 
vrouw en wordt door 
haar vrienden beschreven 
als hartverwarmend en 
een persoon waarop je 
steeds kan rekenen. Dat 
speelt soms ook in haar 
nadeel, Lena cijfert zichzelf 
gemakkelijk weg. 

Unexpected Digital Master
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Lena heeft thuis geen 
stabiele internetverbinding, 
zeker niet als ze met zijn 
vieren thuis zijn en allemaal 
op hetzelfde moment 
gebruik willen maken van 
het internet. 

Daarnaast is Lena’s fijne 
motoriek niet volledig 
ontwikkeld, waardoor 
bewegingen zoals scrollen, 
inzoomen en typen op een 
scherm moeilijker voor haar 
zijn en meer concentratie 
van haar vragen om uit 
te voeren. Als ze de tijd 
neemt om dit zorgvuldig 
uit te voeren, lukken deze 
handelingen haar wel. Maar 
wanneer het snel moet 
gaan, ondervindt ze erg 
veel moeilijkheden.

Lena heeft een goede basis 
digitale vaardigheden. Ze 
weet welke opportuniteiten 
en beperkingen diverse 
digitale tools haar kunnen 
bieden en wisselt daarom 
ook vlot tussen diverse 
toestellen met elk hun eigen 
software. 

Door haar eigen kinderen 
en de jongeren waarmee 
ze werkt, komt ze ook in 
contact met digitale trends. 
Zelf volgt ze digitale trends 
niet actief op, maar ze is wel 
graag op de hoogte van 
wat kinderen en jongeren 
digitaal aanspreekt.

DIGITALE KENNIS DIGITALE GEBREKEN
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Renée werd geboren in Luik, 
maar leefde merendeel 
van haar leven in Charleroi 
samen met haar man 
Jacques. Jacques stierf drie 
jaar geleden. Voordat haar 
man stierf ging Renée vaak 
op stap met Jacques om 
nieuwe plekken in België te 
ontdekken. Maar sinds haar 
man is komen te overlijden, 
isoleert Renée zich meer 
en meer. Haar kinderen 
komen een keer per maand 
langs om haar te bezoeken. 
Ze geniet hier van, maar 
op die momenten mist ze 
Jacques nog meer omdat 
hij ontbreekt bij deze 
gesprekken.

Digitally Self-Excluded

3
secundair onderwijs

gepensioneerd
87

Renée

extravert

actief

leider

autonoom

innovatief

creatief

autodidact

nieuwsgierig

KORTE BIOGRAFIE EIGENSCHAPPEN

introvert

passief

volger

afhankelijk

traditioneel

minder creatief

ondersteuning

niet benieuwd

Profiel
Naam
Leeftijd
Beroep
Opleidingsniveau
Geletterdheidsniveau

20



Renée is helemaal niet 
gemotiveerd om te 
experimenteren met digitale 
media. In het verleden 
deed haar echtgenoot de 
zaken waarvoor digitale 
media werd gebruikt en 
vertrouwde ze met plezier al 
die zaken aan hem toe. 

Haar kinderen proberen 
haar te overtuigen om 
een smartphone aan te 
schaffen zodat ze meer 
contact kunnen hebben 
met elkaar, maar dat is niets 
voor Renée. Zo’n toestel met 
veel te veel knoppen en te 
luide geluidjes, daar past 
ze liever voor. 

Jacques was de steun en 
toeverlaat van Renée. Hij 
nam steeds het initiatief 
om er op uit te trekken en 
nieuwe zaken te ontdekken. 
Een van die ontdekkingen 
voor Jacques waren digitale 
media. Dankzij digitale 
media werd Jacques wereld 
ruimer. Renée begreep nooit 
heel goed wat Jacques 
zo interessant vond aan 
digitale media.

Voor haar was het gebruik 
van digitale media een 
brug te ver. Ze voelt zich 
ook steeds ongemakkelijk 
wanneer ze het probeert 
te gebruiken, want allerlei 
zaken lopen telkens mis. 
Hulp vragen aan anderen 
doet ze liever niet, omdat ze 
hiermee liever niemand wil 
opzadelen.
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