
Tablets4Specials
TABLETS BIJ PERSONEN MET EEN LAGE 
ONTWIKKELINGSLEEFTIJD



Wil jij ook werken met tablets bij personen met een ernstig 
meervoudige beperking, maar weet je niet goed hoe je daar 
aan moet beginnen? Lees dan zeker deze brochure! 
Hier vind je vijf tips die je zeker in je achterhoofd kan  
houden als je tablets gebruikt bij personen met een lage  
ontwikkelingsleeftijd. Daarnaast geven we een lijst van apps 
die je kan gebruiken om aan de slag te gaan. 

Dit boekje is een realisatie van het onderzoeksdomein  
Inclusive Society van de UC Leuven-Limburg. 
Dit onderzoeksdomein biedt via onderzoek en innovatie-
ve projecten een antwoord op sociaal-maatschappelijke  
evoluties binnen de domeinen van welzijn en gezondheids-
zorg. Expertisecel eSocialWork richt zich op vragen rond de 
plaats van het internet in zorg en welzijn, specifiek rond de  
thema’s mediaopvoeding, onlinehulp, verslaving en gaming.  
Via projecten biedt deze expertisecel ondersteuning aan  
individuen, organisaties en gemeenschappen. 

We wensen jullie al vast veel inspiratie en plezier in het  
gebruik van tablets bij deze groep!

DEZE BROCHURE

Voor veel personen met een verstandelijke  
beperking is digitaal burgerschap niet  
vanzelfsprekend en zeker personen met een EMB 
doen weinig ervaring op met ICT en internet. 
Tablets openen heel nieuwe perspectieven o.a. 
omwille van de intuïtieve werking van touchscreens, 
duidelijke visualisaties, kleuren en geluiden.  
Apps kunnen ook voor hen kansen-bevorderend zijn 
bijvoorbeeld qua keuzevrijheid, interpersoonlijke 
relaties en emotioneel welbevinden.

ICT EN EMB?!

“Daar zie je dat mensen met een ernstige 
mentale handicap en een bepaalde leeftijd, 
toch nog kunnen bijleren en bepaalde dingen  
toch nog kunnen aanleren. Dat is eigenlijk toch wel 
mooi, ja.” (citaat begeleider vzw De Schakel)
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Een tablet blijft vrij fragiel. 
Daarom moet je een goede hoes hebben die de tablet kan 
beschermen, zoals Big Grips (voor IOS) of Kids proof case 
(voor Android). Het kost gemiddeld 30 euro. 
Een screenprotector kan het scherm beschermen, waardoor 
deze minder snel kan stuk gaan. Het is een dun laagje folie 
dat over het scherm van de tablet plakt. Het kost gemiddeld 
10 euro.  

TIP 1 
BEVEILIG DE TABLET

VEILIGHEID OP DE TABLET

Op iPad kan je zorgen voor begeleide toegang, zodat de 
iPad binnen één app blijft en je niet per toeval op het internet 
kan terecht komen. Je kan de functie begeleide toegang acti-
veren bij je instellingen (instellingen => toegankelijkheid => 
begeleide toegang). Om begeleide toegang te starten, druk 
je driemaal op de thuisknop in de app die je wilt gebruiken. 
Gebruik schermtijd om in te stellen hoe lang een bepaalde 
app blijft openstaan. Je kan het gebruik van apps monitoren 
en ongeschikt materiaal blokkeren. Je vindt deze functies bij 
instellingen (instellingen => schermtijd => applimieten).

Op Android toestellen kan je het bureaublad vereen- 
voudigen met bv. de apps Kids Place en Kids Shell (zie  
afbeeldingen hieronder). Met deze gratis apps creëer je 
een veilige omgeving waarin je enkele apps kan slepen die  
toegankelijk zijn. 

Je kan daarnaast ook het scherm vastzetten binnen één app 
op Android toestellen. Op deze manier zit je in een veili-
ge omgeving en kan je niet per toeval op internet terecht  
komen. Ga hiervoor naar instellingen (instellingen => bevei-
liging & privacy (kolom links) => meer => scherm vastzetten 
(onderaan) => aanklikken).

kids PlacE kids SHELL

Niet elke app is voor iedereen geschikt, dit is afhankelijk 
van de interesse van de persoon, de mogelijkheden en  
aandachtspanne. Zoek een app die de persoon aanspreekt, 
waar ze een tijdje naar kunnen kijken en dat hen boeit. 

Een bepaalde ontwikkeling van fijne motoriek is nood-
zakelijk om met een tablet aan de slag te kunnen gaan.  
Apps om gericht te leren tikken kan je onder andere vinden 
bij Touch The Ladybird (IOS) of Smash Master (Android).
Is de fysieke beperking zeer ernstig? Dan kan overwogen 
worden om gebruik te maken van technologie waarbij de 
grove motoriek aangesproken wordt, zoals de Tovertafels of 
de Belevenistafels.

TIP 2 
JUISTE APP vOOR JUISTE PERSOON

‘Het is niet omdat mannen (cliënten) bepaalde 
apps niet kunnen, dat ze er niet in geïnteresseerd 
zijn. De juiste app voor een cliënt zoeken is eigenlijk 
ook wel belangrijk.’
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Het is niet voor iedereen mogelijk om zelfstandig op de  
tablet te werken, daarom is het belangrijk dat je in de buurt 
bent om een oogje in het zeil te houden of een individueel 
moment ervan te maken. 

Zorgen voor een veilige omgeving (tip 1) kan de zelfstandig-
heid van de cliënt verhogen, maar het vraagt wel wat meer 
voorbereiding. Daarnaast is verbaal stimuleren, het samen 
doen of het voordoen belangrijk. Ook je eigen grenzen  
bewaken om de leerkansen van cliënten te verhogen is  
essentieel. 

Een tabletverantwoordelijke aanduiden heeft ook een niet 
te onderschatte waarde. Dit kan iemand zijn die weet waar 
de tablet is, hoe apps toegevoegd kunnen worden, de tablet 
veilig opbergt, e.d. 

TIP 3 
ZORG VOOR SUPERVISIE

Het bovenhalen van een tablet kan voor veel interesse en 
enthousiasme zorgen bij andere cliënten of kinderen. Zorg 
er daarom voor dat er een rustige omgeving gecreëerd kan 
worden waar je kan samenzitten om de tablet te gebruiken. 
Je kan ook gebruik maken van het sociale gebeuren, door 
er een groepsactiviteit aan te koppelen. Sommige cliënten 
houden er ook gewoon van om te kijken en zelf geen actie 
te ondernemen. 

TIP 4 
ZORG VOOR DE IDEALE OMGEVING‘Het zijn mooie individuele 

momenten om een cliënt te leren 
kennen. Dat zijn misschien  

momenten dat er eens iets uitkomt, 
dat je anders niet te weten komt.’

‘Het op zich ook niet te rap opgeven. Als je er 
mee begint, dat je de tijd wel moet nemen en 
dat je niet te snel iets zelf zou willen doen. (…) Als je 
ernaast zit met een één op één moment heb je heel 
snel de neiging om te gaan helpen en dat mag je 
eigenlijk niet doen.’

‘Plus het feit: het is niet een 
boek dat je zomaar ergens legt, 

zie dat dat ’s avonds veilig opge-
bergd zit, of tijdens de middag.’

Je kan de tablet op verschillende momenten aanbieden, 
vast ingeroosterd of flexibel wanneer de situatie zich ertoe 
leidt. Het kan verschillende functies vervullen: om bepaalde  
activiteiten zelfstandig te doen, voor een rustmoment in 

‘Sociaal brengt het ook wat mee. Je zet daar één 
gast neer met een tablet, en ineens komt daar een 

hoop volk bij. Zo in het begin zeker, van  
‘Wa’s da? Oh, da’s leuk!’ Zelfs mensen met een  
matige beperking die interesse krijgen en het  

willen doen en proberen.’

te lassen of om cliënten uit te dagen. Bv. op school kan de  
tablet geïntegreerd worden in bepaalde lessen (zo werd  
bijvoorbeeld de app Finger Paint With Sounds gebruikt om 
tekeningen te maken tijdens de knutselles. Deze tekeningen 
werden vervolgens afgedrukt). 

‘Het wordt niet ervaren als bezigheidstherapie, 
maar als zinvolle dagbesteding.’

Bij een visuele problematiek kan je gebruik maken van een 
tabletstaander. Sommige hoezen zijn voorzien van een  
handvat dat je als staander kan gebruiken. Door het schuine 
zichtvlak is de tablet ook bruikbaar voor personen met CVI. 
Let op dat de lichtinval niet rechtstreeks op de tablet valt, 
dit kan er namelijk voor zorgen dat cliënten bepaalde zaken 
op het scherm niet kunnen zien. Meer hulpmiddelen kan je  
vinden bij Inclusive Technology, een leverancier van  
hulpmiddelen.
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Wanneer meerdere cliënten of gezinsleden gebruik maken 
van dezelfde tablet, is dit ook een aspect dat belangrijk is 
bij deze doelgroep. Sommige cliënten bijten in de hoes of  
likken aan het scherm. 

Het is daarom belangrijk om materialen te kiezen die niet  
giftig zijn voor de cliënten. Kijk daarom bij de aankoop van 
je hoes of deze gemaakt is van niet toxische materialen die  
gevoelig zijn voor allergie (bv. zonder sporen van BPA, Fla-
talen, Lood, Latex, PVC,…). Normaal zijn alle tablethoezen 
voor kinderen wel non-toxisch, maar je kan het best nog even 
checken voor je je aankoop doet.

TIP 5
AANDACHT VOOR HYGIËNE

Daarnaast kan je best ook een kit maken die je meegeeft 
wanneer de tablet zijn ronde doet. In deze kit kan je een 
doekje en spray stoppen die je kan gebruiken om de ta-
blet terug schoon te maken om naar de volgende gebrui-
ker te gaan. Desinfecterende producten kunnen echter ook  
toxisch zijn, daarom kijk je dit best ook na. Producten die 
je kan gebruiken zijn onder andere Umonium of Dettol  
(voldoende uitgedund). Lees steeds de bijsluiter voor het 
correct gebruik van deze producten. Let erop dat je nooit 
rechtstreeks het product op de tablet aanbrengt, maar steeds 
via een doekje. Dit kan namelijk het scherm beschadigen. 
Wanneer je met een screenprotector werkt, heb je natuurlijk 
een extra laag bescherming.

‘Het aspect hygiëne is toch ook wel heel 
belangrijk bij deze doelgroep.’

Apps in IOS kan je downloaden in de App Store. Sommige 
apps zijn betalend (of betaal je per uitbreiding van de app) 
en anderen zijn gratis. Je koopt hiervoor een iTuneskaart 
aan waarop je zelf een bedrag kan zetten. Deze kaarten zijn  
verkrijgbaar in veel winkels. 

DE APPS

Voor Android geldt hetzelfde systeem, hierbij kan je apps 
downloaden in de Google Play Store. 
Je kan voor betalende apps een Google Play kaart  
aankopen die verkrijgbaar is in verschillende winkels.

Een aantal apps zijn enkel op IOS of Android beschikbaar. 
De meeste apps zijn gratis, maar je kan vaak een uitgebrei-
de versie of advertentie vrije versie kopen. Deze prijs staat  
tussen haakjes.

APP STORE GOOGLE 
PLAY STORE
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FLUIDITY HEAT PAD SENSORY SENSORY SENSORY ART

FIREWORKS VOLT

MAGIC FLUIDS PARTICLE FLUID PAINT COLOR RIPPLE BROOM FIREWORKS
(€ 1,99) FLOW (€ 1,48) (€ 0,80) BROOM ARCADE

ARCADE

(€ 0,99) JUST TOUCH ELECTRA PLASMA OF GLOW

ACTIE/REACTIE: NIET BETEKENISVOL

Er zijn een aantal apps waarbij de cliënt willekeurig kan drukken om een effect teweeg te brengen (bv. water, elektriciteit en plas-
ma dat beweegt). Deze apps noemen we niet betekenisvol. 

IOS

ANDROID

‘Reactie van de heel zwakke gasten daarop vond 
ik mooi. (…) Ze doen met hunne vinger zo en er 

gebeurt van alles, dat vinden ze geweldig.’ 

TOUCH THE ANIMATED CARS PEEKABOO

MUSICOWLIE BOO JULEN AND THE 

OWLIE BOO XYLOPHONE SIMPLE SOUND TOUCH SMASH BREAK IT
(€ 1,99) FOR KIDS DRUMS ROCK (€ 5,99) MASTER (€ 0,79)

(€ 2,29) LITTLE ANIMALS

LADYBIRD (€ 0,99)

SPARKLES

ACTIE/REACTIE: BETEKENISVOL

Er zijn ook apps waarbij de cliënt gericht op een stimulus kan reageren, dit noemen we betekenisvol reageren.  
Hieronder zie je enkele voorbeelden van apps die hierop inzetten. 

IOS

ANDROID

‘Smash Master vonden ze op zich wel leuk, maar 
dat gaat met momenten heel rap. En ik denk ook 
niet dat ze doorhebben van, als ik er langs zit en ik zit 
er teveel langs, dan is het kapot.’

(€ 0,89) (€ 1,79)
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WHAT GOES TOGETHER PUZZLE ME 1 SORT IT OUT 1 WHEELS ON

PUZZLE ME 1 SORTEREN EN LEREN SORTING BABYPUZZEL MEMORY CHOOSE IT!
(€ 1,97) (€ 1,99) GAMES GAMES MAKER 3

(€ 1,97) (€ 3,49) THE BUS

SORTEREN EN PUZZELEN

In een tweede categorie worden verschillende sorteer- en puzzelspelletjes voorgesteld.  
Een aantal apps zijn Engelstalig, maar omdat de focus ligt op het performale en visuele, zijn de apps perfect bruikbaar. 

IOS

ANDROID
RELAXED MELODIES

(€ 9,99/MAAND)

SNOEZELEN

Wil je een rustgevende omgeving creëren? Dan kunnen 
deze apps je op weg helpen. Verschillende mogelijke  
melodieën worden aangeboden zodat de cliënt helemaal kan  
ontspannen. Het is ook interessant om via een hoofdtelefoon 
een auditieve stimulus te kunnen bieden.

IOS

MEDITATION AND NATUURGELUIDEN
RELAXATION MUSIC 

ANDROID

(€ 1,99)

RELAXED MELODIES
(€ 1,39/MAAND)

(€ 3,99)
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WA KINGYO SAND DRAW KINDERKLEURBOEK ELEVATOR FINGER PAINT PHOTO

SENSORY BABY VIEW

SAND DRAW PHOTO ROLLENDE SPOT IT
(€ 1,40) BOOTH BALLEN

ROOM (€ 3,49)

(€ 1,99) (€ 1,40) voor PEUTERS UP WITH SOUNDS BOOTH

VRIJE TIJD

Een aantal apps werden als ontspanning aangeboden tijdens vrije momenten.  
Dit kan ook gekoppeld worden aan groepsactiviteiten en lesmomenten.

IOS

ANDROID

‘Zeer leuke app om te integreren tijdens de 
knutsel les. We lieten de leerlingen een tekening 

hierop maken, en drukten deze af voor moederdag.’ 
(Finger Paint With Sounds)

TINY TAP

TINY TAP

APPS VOOR BEGELEIDERS

Er zijn ook enkele apps die begeleiders of ouders  
kunnen gebruiken wanneer ze aan de slag gaan (bv. apps die  
communicatie kunnen ondersteunen of apps waarbinnen 
je verschillende oefeningen kan vinden die je op maat kan  
afstemmen).

IOS

LET ME 
TALK

ANDROID

HE HAJO BITSBOARD
FLASHCARD

(€ 4,99)

voor PEUTERS
(€ 4,99)

FINGER PAINT
WITH SOUNDS

KINDERKLEURBOEK

AND GAMES
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CONTACTGEGEVENS
nathalie.drooghmans@ucll.be
davy.nijs@ucll.be 

REFERENTIES
http://www.inclusive.co.uk/ (hulpmiddelen)
https://play.google.com/store  (Android apps)
https://apps.apple.com/nl/genre/ios/id36 (IOS apps) 
https://www.praatapps.nl/  
https://neave.com/ (IOS) 
http://www.kentalisappvinder.nl/  




