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Robert Smaal
Robert Smaal (21) woont in Ede. Enkele
dagen per week assisteert hij samen met
anderen bij de opleiding MMZ van ROC A12
te Ede. Robert wordt daarbij ondersteund
door een activiteitenbegeleider van
’s Heeren Loo.
Robert werkt graag bij het ROC, onder
andere door het contact met de studenten.
Robert was aanwezig bij de lancering van
BlueAssist in Ede en Barneveld op 9
september 2015 en maakte daar, samen
met zijn moeder, kennis met BlueAssist.
Robert heeft vanwege hersenletsel veel
moeite met oriëntatie in het grote ROC
gebouw. De weg vragen is ook lastig voor
hem. Met behulp van een BlueAssist
kaartje, waar zijn begeleider een vraag
heeft opgeschreven, kan hij makkelijk
onderweg studenten of conciërges om de
weg vragen. Hierdoor kan hij meer taken
zelfstandig uitvoeren en heeft hij veel
contacten.
Er zijn verschillende kaartjes gemaakt voor
verschillende ruimtes. Robert kan niet
lezen, maar door het gebruik van
picotgrammen weet hij welk kaartje hij
moet gebruiken.

Robert laat een vraag aan een student zien.

Een student wijst Robert de weg.

Robert: “Ik vind het wel handig”
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Huug Smaal
Huug Smaal is de vader van Robert. Hij ziet
dat Robert met behulp van BlueAssist kaartjes
meer aandurft. Hij krijgt er volgens vader
meer zelfvertrouwen door en het vergroot
zijn wereld.

Vader: “Het geeft hem meer
zelfvertrouwen en het vergroot zijn
wereld”

Jolien van Es
Jolien van Es is activiteitenbegeleider bij
zorgorganisatie ’s Heeren Loo. Jolien
begeleidt Robert enkele dagen per week in
het ROC. Ze is BlueAssist gaan gebruiken om
Robert meer zelfstandig taken te kunnen
laten doen. Jolien schrijft de vragen op de
kaartjes en samen zoeken ze passende
pictogrammen uit. Robert weet inmiddels de
weg naar de receptie uit zijn hoofd en houdt
het kaartje dan in de zak. De BlueAssist
kaartjes helpen hem meer te leren.

Begeleider: “Het helpt hem meer te
leren”

BlueAssist kaartjes
Robert gebruikt verschillende kaartjes voor
verschillende ruimtes. De pictogrammen
geven aan over welke ruimte het gaat.
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