
ebb.
vertel jouw verhaal...

Disability Studies in Nederland 

(DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht 

om in Nederland het vakgebied disability 

studies te vestigen. 

DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs 

op het gebied van disability studies. Door 

het ontwikkelen, delen en toepassen 

van kennis wil DSiN werken aan sociale 

verandering en bijdragen aan participa-

tie en inclusie van mensen met beper-

kingen.

disabilitystudies.nl

XHIBY is een ambitieuze start-up die zich 

tot doel heeft gesteld de technologie ver-

gaand te democratiseren. Dit doen we 

door betaalbare mobiele apps te ontwik-

kelen in met name het sociaal culturele 

segment. 

xhiby.com

ebb is te downloaden via de Apple App Store 

en de Google Play Store.

Kijk op ebb-app.eu voor meer informatie en 

de handleiding in het gebruik van ebb. 

Meer info

Voor vragen hoe u ebb kunt gebruiken in uw 

instelling of school kunt u contact opnemen 

met:  sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

Voor technische vragen of  als u een doelge-

richte toepassing wilt ontwikkelen, neemt u 

contact op met:

rene@xhiby.com



Meer info
De app is een idee van Sofie Sergeant. Ze bes-

chreef dit idee reeds in het boek ‘Disability Studies 
in de Lage Landen’, in het hoofdstuk ‘De dialoog 
ondertiteld met beelden’ geschreven door Lien 

Verreyt en Sofie Sergeant. 

Mail: sofie.sergeant@disabilitystudies.nl 
Sofie Sergeant is onderzoeker en coördinator 

onderwijs bij Disability Studies in Nederland.

Wat is ebb?
Een app voor tablet en smartphone. Deze app 

helpt je om te praten over wat jij belangrijk vindt 

in het leven. Dit doe je op basis van beelden die 

bij jou passen of die je zelf hebt gemaakt. 

Je kunt belangrijke thema´s en diepere beteke-

nissen in beeld uitdrukken. De app heeft aan-

dacht voor talent en zorgt ervoor dat iemand zijn 

sterktes kan laten zien.

Hoe werkt het?

ebb bevat een verzameling van beelden: een 

beeldenbank. Je kiest de beelden die best bij jou 

passen. En je plaatst ze per thema. De thema’s 

kun je zelf kiezen. Je kunt de beeldenbank aan-

vullen met persoonlijk beeldmateriaal. 

De app beschermt wat privé is: alle informatie 

komt op jouw telefoon of tablet en jij toont wat je 

wil laten zien.

Waarom ebb?

Mensen met een beperking worden zelf (en 

daar zijn we blij mee) meer en meer aange-

sproken op hun mogelijkheden om te parti-

ciperen in de samenleving. Hierdoor komen 

ze ook vaak zelf voor keuzes en beslissingen 

te staan. Daarom wordt het belangrijker om 

met hen te praten over alle levensthema´s. 

Veel mensen met een verstandelijke be-

perking kunnen niet lezen en schrijven en 

hebben moeite met geheugen en overzicht. 

Hierbij wil ebb ondersteunen. 

Beeldmateriaal helpt om met elkaar in dia-

loog te gaan. Beelden zijn breed toeganke-

lijk en zetten aan tot vertellen. 

Voor wie?
ebb is ontwikkeld voor mensen die baat 

hebben bij ondersteuning van de dialoog 

met beeldmateriaal. We denken hierbij aan:

•	 de dialoog met mensen met een verstan-

delijke beperking

•	 de dialoog met mensen die een andere 

taal spreken of met mensen die moeilijk 

spreken

•	 de dialoog over delicate thema’s, als 

woorden tekort schieten


