Linkjes en vragen webinar – Leren met voelbare
tekeningen: ontdek de wereld op de tast
31 mei 2018, 15.30-16.15

Informatie uit het webinar
Ik zoek

Link

Algemene website Dedicon

www.dedicon.nl

Webwinkel Dedicon Educatief

educatief.dedicon.nl/

Bibliotheekservice Passend Lezen

www.passendlezen.nl
Lezen voor de lijst of voor je plezier kan bij
Passend Lezen. Tot je 18e is een abonnement bij
Passend Lezen gratis.

Informatie Productieverzoeken bij
Dedicon Educatief


Algemene informatie
productieverzoeken



https://educatief.dedicon.nl/productieverz
oeken



Stappenplan productieverzoek
indienen



https://educatief.dedicon.nl/stappenplanproductieverzoek-indienen



Formulier bij ontbreken titel in
catalogus (werkt alleen als je bent
ingelogd)



https://educatief.dedicon.nl/productionrequest

Aanvullende informatie
Ik zoek

Link

Contactgegevens Klantenservice

https://educatief.dedicon.nl/contactgegevens

Dedicon Educatief

Kennisplatform Goede kennis

https://goedekennis.dedicon.nl/

Informatie Verklaring Leesbeperking

https://goedekennis.dedicon.nl/tips/verklaringleesbeperking-voor-aangepaste-schoolboeken

Informatie voelbare tekeningen

https://goedekennis.dedicon.nl/schoolboeken/voe
lbaretekeningen/voelbare-tekeningen-bijschoolboeken

Vragen & antwoorden
Hoe lang duurt het voordat jullie een tekening hebben omgezet en we deze kunnen
ontvangen, thuis of op school?
Je hebt een productieverzoek ingediend voor tekeningen uit een schoolboek. Vanaf het
indienen van het productieverzoek tot het uitleveren van de tekeningen, duurt zo’n 8 weken.

Kan ik ook zelf een tekening aanleveren?
Ja, je kunt ook zelf een tekening aanleveren. Het is aan te raden om dat in overleg met de
Klantenservice te doen. Zij kunnen het verzoek beoordelen, kijken of het geschikt is om
voelbaar te maken en de levertijd bespreken. De levertijd is dan in veel gevallen korter dan 8
weken.

Als ik een tekening niet meer gebruik. Waar moet ik heb dan weggooien, bij het
oud papier?
Voelbare tekeningen maken wij met speciaal zwelpapier. Dat papier bestaat voor 50% uit
plastic. Het mag dus niet in de papierbak. Het moet eigenlijk net zo behandeld worden als
melkpakken. Dit valt onder 'PMD, Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en
Drankkartons’.

Hoe vind ik in mijn middelbare schoolboek gemakkelijk of er een tekening bij een
opdracht hoort?
In schoolboeken binnen het voortgezet onderwijs die we omzetten naar braille- of edu-tekst,
brengen we geen verwijzingen aan naar de bijbehorende tekening. Dat kun je wel zelf doen.

Blader je tekeningenband door en zet in je edu-tekstbestand bij je opdracht welke tekening
erbij hoort.

Er werd verteld over grijze letters onder het braille, op de tekening. Zo kan ik als
begeleider ook lezen wat er staat in braille. Op mijn tekening vind ik geen grijze
letters. Hoe komt dat?
Dat kan. Wij voegen pas sinds een tijdje die grijze letters toe. Als ze bij jou niet op de
tekening staan, dan heb je nog een oude tekening. Je kunt een nieuw productieverzoek
indienen van dezelfde tekeningenband met de vraag of er grijze letters bij mogen. Je kunt
hiervoor ook altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Als braille lezer valt mij op dat het braille iets anders voelt dan bijvoorbeeld van
brailleboeken. De puntjes zijn platter en breder. Hebben de leerlingen daar geen
moeite mee?
Het klopt dat de braillepuntjes breder en platter zijn. Braille op zwelpapier is minder duidelijk
om te lezen dan standaardbraille op papier of de brailleleesregel. Daarom beperkt Dedicon
het gebruik van braille op zwelpapier tot het noodzakelijke.
Braille in tekeningen is vaak lastig te plaatsen; er moet voldoende witruimte omheen zitten.
Bovendien maakt braille in voelbare tekeningen het lezen van die tekeningen lastiger.
Daarom beperkt Dedicon ook dit tot het noodzakelijke.

