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In deze informatiebundel geven we een overzicht van mogelijke toepassingen van ICT voor volwassen personen 
met een verstandelijke beperking.  We hebben in deze bundel niet de bedoeling volledig te zijn. Dat is in deze snel 
evoluerende en zeer brede materie ook niet mogelijk. Meer individuele informatie en bijkomende opleidingen 
over specifieke toepassingen kan je bekomen via www.modemadvies.be  
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VEREENVOUDIGEN VAN HET SURFEN OP INTERNET 

 

WEBSITES VEREENVOUDIGEN 

Websites kan je er veel eenvoudiger laten uitzien. Dit kan bijvoorbeeld 
met Beeline. Dit is een toepassing die je kan toevoegen aan Google 
Chrome, iOS en Android. Teksten worden ontdaan van alle mogelijke 
afleidingen zoals foto’s video’s, verschillende lettertypes, … In plaats 
daarvan krijg je een eenvoudige webpagina, die bovendien nog 
individueel instelbaar is. Dit houdt wel het risico in dat er ook 
relevante tekst verdwijnt. 
Beeline kan ook de kleur van de tekst aanpassen zodat deze beter 
leesbaar wordt. 

Richtprijs: $2/maand (gratis: 2 weken, daarna 5 pagina’s dagelijks) 

www.beelinereader.com  

Just Read: deze gratis toepassing binnen Google Chrome maakt het 
mogelijk om de lay-out van recente websites volledig naar uw eigen 
mogelijkheden aan te passen. Nadeel is wel dat het individualiseren 
van de lay-out te complex is voor de meeste mensen, namelijk via css. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets ). Je zal dus 
ondersteuning nodig hebben van een ICT’er. Je kan wel enkele 
voorbeeldbestanden downloaden. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/just-
read/dgmanlpmmkibanfdgjocnabmcaclkmod  

 

TEKST NAAR SPRAAK (GRATIS OP INTERNET) 

Teksten op internet laten voorlezen kan ook gratis met de meeste 
browsers, hiervoor bestaan allerhande apps, maar het aanbod wisselt 
te vaak, een concrete app vermelden zou dus niet zinvol zijn. 

https://chrome.google.com/webstore  →  zoek op ‘speak’ of ‘tts’ 
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/search/?platform=windows&q=
tts&type=extension  

 

 

SYMBALOO 

Met Symbaloo maak je een eigen startsite, bestaande uit ‘blokken’. 
Elk blok vertegenwoordigt een link naar een website. Je kan aan elk 
blok een gekleurd symbool of een eigen pictogram geven. Je kan via 
tabbladen meerdere startsites maken. 

www.symbaloo.com/  
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ACCESS YOUTUBE 

Dit is een website die een vereenvoudigde versie van YouTube geeft, 
zowel het zoeken, de zoekresultaten als het afspelen gebeurt op een 
scherm met veel minder afleiding en duidelijke knoppen. 

Let op: je surft altijd alsof je een Engelstalige gebruiker bent, 
waardoor zoekresultaten vaak minder relevant zijn dan via een 
Vlaamse internetverbinding of via een eigen YouTube-account.  

https://accesstechnology.co.uk/youtube/   

 

YOUTUBE KIDS 

Deze app van Google heeft de bedoeling om enkel YouTube video’s 
aan te bieden die geschikt zijn voor kinderen. Niet Engelstalige video’s 
worden nog niet ingedeeld in leeftijdscategorieën. Het is dus best 
mogelijk dat de video’s te kinderachtig zijn voor iets oudere 
gebruikers.  

 

EENVOUDIGE E-MAIL: TOCOMAIL 

Eenvoudig mailen naar beperkt aantal personen: tekenen, stempels, 
foto’s, tekst. 
Beheerd door begeleiders 

Android & iOS (niet van op Windows computer!) 
Richtprijs: $2.99/maand  
Alternatief: www.tocomail.com  

 

EENVOUDIGER INTERNETGEBRUIK MET COMMUNICATIESOFTWARE 

Met programma’s zoals Mind Express en Grid3, kan je e-mail, sms, 
surfen op internet enzovoort sterk vereenvoudigen. Door toevoegen 
van ‘knoppen’ voor hyperlinks, zoeken, thuispagina, … zijn websites 
veel makkelijker te bedienen. Deze programma’s worden gewoonlijk 
enkel gebruikt bij personen die moeilijk kunnen communiceren. Ze 
zijn in verhouding vaak te duur om enkel te gebruiken voor 
vereenvoudigen van internet. 

Richtprijs: €400 - €600 

 

SCHERMGEBRUIK BEPERKEN:  
MICROSOFT GEZIN (OUDERLIJK TOEZICHT) 

Microsoft-accounts koppelen aan elkaar, daardoor opvolgen en 
instellen wat wel en niet kan op het account van je ‘kind’. Wanneer, 
hoeveel tijd, welke inhoud, …?  

https://account.microsoft.com/family/   

Er bestaan ook allerhande commerciële programma’s met dit doel, 
zoek op ‘Parental Control software’ 
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VEREENVOUDIGEN VAN SMARTPHONES EN TABLETS 

 

SCHERM VASTZETTEN ANDROID 

Vanaf versie 5.0 van Android kan je het scherm vastzetten op één app.  

Hiervoor moet je bij de instellingen ‘scherm vastzetten’ inschakelen. 
Na het opstarten van een app kan je dan via het overzicht van alle 
openstaande apps tikken op het pin-icoon. 

https://support.google.com/android/answer/9455138 

 

BUREAUBLAD VEREENVOUDIGEN ANDROID 

Bij sommige Android-toestellen is er standaard een vereenvoudigd 
bureaublad mee geleverd, dit is heel erg specifiek voor het merk en de 
huidige versie.  

Daarnaast kan je in Android standaard ook volgende zaken aanpassen: 

- Sleep apps op elkaar om ze in mappen te zetten 

- In Android moeten niet alle geïnstalleerde apps aanwezig zijn 
op het bureaublad. Verwijder weinig gebruikte apps van het 
bureaublad, je kan deze nog steeds starten via het icoontje 
‘Apps’ 

- Het is mogelijk om foto’s van contactpersonen op je 
bureaublad te plaatsen om hen onmiddellijk te bellen.  

 

ANDROID VEREENVOUDIGD BUREAUBLAD (ANDROID) 

In Android kan je het volledige startscherm/bureaublad vervangen 
door een andere app. Hierdoor kan het toestel zeer sterk 
vereenvoudigd worden. Een beperkt aantal  is het met een app 
mogelijk om enkel toegang te geven tot een beperkt aantal apps.  Kids 
Shell en Kids Place zijn enkele goede voorbeelden. Ze bieden aan het 
kind een eenvoudig startscherm, met tabbladen (Engelse woordjes & 
icoontjes).  Je kan hiermee ook een tijdslimiet instellen. 

Kids Shell, gratis, €11 Pro versie 
Kids Place, gratis, €11 Pro versie 

Android 
Richtprijs: gratis 

 

BEGELEIDE TOEGANG (IOS) 

Met deze optie kan je delen van het scherm en knoppen van het 
toestel afschermen zodat hierop tikken geen effect heeft. Op die 
manier kan je vermijden dat de app verlaten wordt wanneer je tikt op 
een reclameboodschap of kan je een optie-knop blokkeren. Je kan ook 
de thuisknop uitschakelen zodat de gebruiker de app niet kan 
verlaten. Je kan zelfs werken met een tijdslimiet, waardoor de 
gebruiker één app gedurende een ingestelde tijd kan gebruiken. Om 
verder te werken is er dan een code nodig. 

Instellingen → Algemeen → Toegankelijkheid. 

Activeren van ‘Begeleide toegang’ in een app doe je door drie keer 
kort achter elkaar op de thuisknop de drukken. 
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VANAF IOS 12, SCHERMTIJD: TIJD BEPERKEN EN GEBRUIK MONITOREN 

Vanaf iOS 12 zijn er uitgebreide mogelijkheden om gebruik van iPhone 
en iPad te beperken en bij te houden. Je vindt dit bij Instellingen → 
Schermtijd. Je kan zowel specifieke apps beperken als het maximum 
aantal uur schermtijd per dag en nog vele andere zaken. Schermtijd 
geeft je ook een dagelijks en wekelijks overzicht van je gebruik van het 
toestel. Indien je meerdere toestellen aan elkaar koppelt via ‘Delen 
met gezin’ (Instellingen → Apple ID), dan kan je dit ook van op afstand 
beheren voor meerdere personen. 

Bij eerdere versies van iOS, kan je de schermtijd ook beperken via de 
standaard klok-app van iOS en via Begeleide toegang (zie vorige). 

Via ‘Beperkingen’ bij Schermtijd kan je heel wat zaken blokkeren op 
de iPad, zoals het installeren of verwijderen van apps.  

 BUREAUBLAD VEREENVOUDIGEN IOS 

In iOS is het mogelijk om apps samen te zetten in een map door ze op 
elkaar te slepen. Je kan de apps ook verslepen naar een ander ‘blad’. 
Het is echter zo dat alle apps steeds ergens een plaatsje moeten 
krijgen op het bureaublad. Een app verwijderen van het bureaublad, 
verwijdert de app ook van het toestel. 

Met de standaard app ‘Opdrachten’ kan je veel handelingen 
‘automatiseren’. Hierdoor kan je bijvoorbeeld een icoontje maken op 
het bureaublad voor het bellen van een telefoonnummer.  
https://support.apple.com/nl-be/HT208309  

 

VEREENVOUDIGDE SMARTPHONE 

Er bestaan meerdere vereenvoudigde smartphones, bijvoorbeeld voor 
senioren of voor slechtzienden. Deze zijn ook vaak beter bruikbaar 
voor personen met verstandelijke beperkingen.  

Er zijn veel variaties mogelijk.  

Bijvoorbeeld: https://youtu.be/HoueKGqpQiM  

 

EENVOUDIGE GSM 

Een eenvoudige gsm heeft veel minder mogelijkheden dan een 
gewone gsm, maar is daardoor veel makkelijker bruikbaar.  

Een voorbeeld hiervan is de Doro Secure580, met deze gsm kan je 
slechts 4 nummers bellen. Er is nog wel een alarmknop achteraan 
waardoor deze 4 nummers automatisch achter elkaar worden 
opgebeld.  

Richtprijs: €209 
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ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN (ADL) VEREENVOUDIGEN 

De belangrijkste toepassing van ICT bij ADL is het voorzien van digitale stappenplannen. Voordeel van digitale 
stappenplannen is dat ze kunnen worden ondersteund met gesproken instructies, video’s, duidelijke foto’s, … 

Meer informatie hierover, onderaan bij Structuur en Visualiseren  

 WONEN 

Er bestaan heel wat toepassingen, sensoren, toestellen, … die zelfstandig uitvoeren van activiteiten kunnen 
ondersteunen. Een aantal van deze toepassingen zijn zeer bruikbaar bij de ondersteuning van personen met een 
verstandelijke beperking. Modem ziet dit echter momenteel niet als Ondersteunende Communicatie Technologie 
en heeft hierin dus geen expertise opgebouwd. 

Een mooi overzicht van enkele mogelijkheden vind je op volgende website: 
https://www.hft.org.uk/smarthouse/  

KOKEN  

Smartphones en tablets kunnen kookactiviteiten op verschillende manieren ondersteunen.  

• Via stappenplannen (zie verder) kunnen de verschillende stappen van een kookactiviteit worden 
gevisualiseerd. 

• Instructie video’s: neem een video op, plaats deze op YouTube, open de video via Symbaloo  
Met https://tarheelgameplay.org// kan je YouTube video’s automatisch onderbreken op elke willekeurige 
positie. 

• Kook-apps: 

 

HET FOTOKOOKBOEK 

Kookboek app waarbij alle stappen worden ondersteund met 
duidelijke foto’s. 84 verschillende recepten. 

iOS 
Richtprijs: ‘Snel en simpel’ gratis, €3,49 per kookboek, €24,99 voor 
alle kookboeken 

 

 

KITCHEN STORIES 

Deze app bevat zeer veel verschillende recepten omdat meerdere 
mensen hun recepten delen. Heel wat handelingen worden 
ondersteund met een video. 

iOS & Android 
Richtprijs: gratis  

Alternatieven: Youmiam, video’s van kookprogramma’s zoals VTM-
koken. 
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KLEDEN 

Twee groepen van toepassingen kunnen personen ondersteunen bij het kleden: stappenplannen (zie verder) en 
apps die kleding advies geven afhankelijk van het lokale weer die dag. De kleding zelf kan vaak gepersonaliseerd 
worden in deze apps. 

 

IDRESS FOR WEATHER 

App die op een eenvoudige manier het weer van vandaag weergeeft 
en hieraan één afbeelding koppelt per weertype. Standaard zijn er per 
weertype enkele getekende kledingstukken te zien, je kan echter ook 
je eigen afbeelding toevoegen. De app kent zes weertypes  
(heet, warm, fris, koud, regenachtig en heel koud).  

Enkel iOS 
Richtprijs: € 2 

Alternatieven: WTHRD, www.mijneigenplan.nl  

 

WHAT 2 WEAR? 

App die het weer van vandaag weergeeft (met enkele Engelse 
termen). Het is vooral interessant dat de app ook kledingadvies geeft 
en dat je zelf meerdere kledingstukken uit je eigen kleerkast kan 
toevoegen.  

Android 

Richtprijs: gratis met reclame 
Alternatieven: www.mijneigenplan.nl  

MOBILITEIT  

Op gebied van mobiliteit kunnen apps van De Lijn en NMBS al ondersteuning bieden. De app van De Lijn geeft nu 
bijvoorbeeld aan wanneer je moet afstappen.  

 

SPOTTER 

Zelfstandiger verplaatsen wordt soms mogelijk gemaakt door het 
volgen van de persoon door gps-tracking. Op die manier kan altijd 
gevolgd worden waar de persoon zich bevindt. Loopt er iets mis, dan 
kan je makkelijker ingrijpen. Een gps tracker geeft regelmatig de 
positie van de persoon door via een gsm-signaal. Via een app of 
website kan je de persoon volgen. Je kan ook een veilige zone 
instellen, komt de persoon buiten deze zone, dan krijg je hiervan een 
melding. Een voorbeeld van zo’n gps tracker is:  
http://www.spottergps.com/  
Richtprijs: €90 + €50/jaar abonnement 

 

VIAMIGO 

Momenteel is Viamigo nog in ontwikkeling, dit is een toepassing die 
een vooraf opgenomen traject kan volgen. Wijkt de persoon hiervan 
af, dan krijgt een begeleider een bericht.  

https://vimeo.com/128150068  
www.viamigo.be  
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WINKELEN 

 

MYSHOPI 

Dit is een app om op een makkelijke manier boodschappenlijstjes te 
maken. Het grote voordeel ten opzichte van andere apps is dat 
MyShopi bij elk product een duidelijke foto heeft. Er zitten al zeer veel 
gekende producten in en toevoegen van eigen producten is heel 
makkelijk.  Je kan zelfs producten toevoegen aan je lijstje door het 
inscannen van een streepjescode. De app bevat ook vooral veel 
reclamefolders en promotiecodes. Voor sommigen zal dit zeer storend 
en afleidend zijn.  

iOS & Android 

Richtprijs: gratis (gesponsord door producten) 

Alternatieven: de meeste supermarkten hebben een eigen app 

LEZEN EN SCHRIJVEN VEREENVOUDIGEN 

  

TEKST NAAR SPRAAK (SOFTWARE VOOR DYSLEXIE) 

Hiervoor zijn meerdere toepassingen mogelijk.  
De meest gebruikte zijn Sprint, Alinea, Kurzweil 3000 en Read&Write. 

Sprint: www.jabbla.com  

Kurzweil 3000 & Alinea: https://sensotec.be/  
Een mooie vergelijking van deze toepassing vind je op: 
www.lexima.nl/advies/vergelijken-compenserende-dyslexiesoftware  

 

TEKSTEN VOORLEZEN OP TABLETS 

Op tablets bestaan er meerdere gratis of goedkope apps waarmee je 
teksten kan laten voorlezen met een duidelijke computerstem en 
markering tijdens het voorlezen. Sommige apps kunnen de tekst ook 
op een vereenvoudigde manier weergeven. De meeste apps kunnen 
PDF voorlezen, sommigen heel veel andere formaten zoals ePub en 
Daisy. 

We maakten een overzicht van deze apps voor iPad: 
www.modemadvies.be/compenseren   

 

 

TEKST NAAR SYMBOLEN 

Text2Picto: Nog in projectfase, maar demo al wel bruikbaar, gratis: 

http://picto.ccl.kuleuven.be/  

Symwriter 

Schrijven met symbolen, elk woord dat je typt wordt onmiddellijk 
omgezet in symbolen. Ook de spellingscorrectie geeft suggesties aan 
met symbolen. Het is ook mogelijk om zinnen of zinsdelen in te 
voegen door te klikken op symbolen (dynamisch systeem) 

Richtprijs: €260  
https://eelkeverschuur.nl/communicate-symwriter 
https://www.youtube.com/watch?v=YdjBWO2mmhQ  
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STRUCTUUR EN VISUALISEREN 

Op dit gebied kan ICT veel mogelijkheden bieden: pictogrammen gemakkelijk opzoeken en verwerken, 
stappenplannen maken met geluid en video’s, digitale agenda’s met symbolen, herinneringen, herhaalde 
activiteiten, en meerdere overzichten, …  

PICTOGRAMMEN ZOEKEN EN VERWERKEN 

 

PICTOSELECTOR 

Dit is een gratis programma waarin meer dan 40.000 symbolen zitten. 
Het programma maakt het makkelijk om communicatiebladen en 
visualisaties aan te maken. Je kan picto’s ook makkelijk exporteren 
naar Word. Ook eigen afbeeldingen toevoegen aan een visualisatie is 
hiermee heel makkelijk. 

www.pictoselector.eu  

Je kan vele van de gebruikte symbolen ook terugvinden op: 
www.opensymbols.org.  

 

SOFTWARE VOOR ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE 

Programma’s zoals Mind Express en Grid3 bevatten zeer uitgebreide 
symboolbibliotheken en mogelijkheden om met deze symbolen te 
werken. Deze programma’s worden gewoonlijk enkel gebruikt bij 
personen die moeilijk kunnen communiceren. Enkel voor deze 
toepassing zijn ze te duur en te uitgebreid.  

Richtprijs: €400 - €600 

 

SYMBOOL DATABANKEN  

Gratis:  
www.opensymbols.org  
https://www.sclera.be/nl/vzw/home 

Commercieel: 
www.betasymbols.com     
https://www.n2y.com/symbolstix-prime/      
https://goboardmaker.com/pages/picture-communication-symbols     

STAPPENPLANNEN 

 

CANPLAN  

Duidelijke stappenplannen, voorlezen door computerstem of 
opgenomen spraak.  

Stappenplannen kunnen worden gekoppeld aan een dag en uur 
waardoor dit ook een agenda met symbolen wordt, zie verder. 

Eenvoudige maar Engelstalige interface. 

iOS 
Richtprijs: gratis 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
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http://www.opensymbols.org/
http://www.opensymbols.org/
https://www.sclera.be/nl/vzw/home
http://www.betasymbols.com/
https://www.n2y.com/symbolstix-prime/
https://goboardmaker.com/pages/picture-communication-symbols
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ALTERNATIEVE APPS VOOR STAPPENPLANNEN 

• MijnEigenPlan (zie verder) (iOS & Android) 

• First Then Visual Schedule 

• Foto, picto, tekst, opgenomen spraak, meerdere lay-outs 

• iOS € 14 

• Pictello €19,99 

• Foto, tekst, computerstem, iOS 

• He Hajo, gratis 

• Foto, tekst, opgenomen spraak, iOS 

• What’s Next, Lite: gratis of €1,6 

• Foto, tekst, opgenomen spraak, Android 

 

TARHEELGAMEPLAY 

Video’s op YouTube onderverdelen in stappen kan makkelijk dankzij 
deze website. Kan je dankzij deze website makkelijk stap voor stap 
afspelen. Je bepaalt zelf wanneer de video automatisch wordt 
gepauzeerd.  

https://tarheelgameplay.org//create   

Voorbeeld met het strijken van een broek: 
https://tarheelgameplay.org/2017/11/27/broekstrijken/  

 VEEL GRATIS STAPPENPLANNEN EN VISUALISATIES VIND JE OP: 

www.gratisbeloningskaart.nl  

AGENDA’S MET ENKEL TEKST 

Grote merken zoals Google, Microsoft en Apple hebben allen een eigen agendasysteem. Binnen een merk is delen 
van agenda’s geen probleem. Het is complexer om te delen van het ene merk naar het andere, maar het is wel 
mogelijk. Bewerken van een agenda van het ene merk door het systeem van een ander merk  

 

DIGITALE AGENDA’S 

Een digitale agenda heeft veel voordelen t.o.v. een papieren agenda. 
Je kan de agenda overal raadplegen waar je een smartphone, tablet of 
computer bij de hand hebt. Een digitale agenda stuurt actief 
meldingen met geluid, trilling, melding, … om je te herinneren aan een 
activiteit. Je kan agenda’s delen. Je kan bijvoorbeeld een privé agenda 
hebben, maar ook een van het gezin of de groep en een openbare van 
bijvoorbeeld verlofperiodes. Je kan aan andere personen toegang 
geven tot jouw agenda zodat een begeleider je op afstand kan 
ondersteunen bij het up-to-date houden van je agenda. Je kan in één 
overzicht meerdere agenda’s tonen. Je kan zowel een dag-, een week-
als een maandoverzicht krijgen.  Terugkerende activiteiten kunnen in 
een keer ingepland worden voor een lange periode 

Je kan eventueel emoji’s toevoegen aan een activiteit of een 
afbeelding in bijlage. 

Grote merken zoals Google, Microsoft en Apple hebben allen een 
eigen agendasysteem. Binnen een merk is delen van agenda’s geen 
probleem. Het is complexer om te delen van het ene merk naar het 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
https://tarheelgameplay.org/create
https://tarheelgameplay.org/2017/11/27/broekstrijken/
http://www.gratisbeloningskaart.nl/
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andere, maar het is wel mogelijk. Bewerken van een agenda van het 
ene merk door het systeem van een ander merk gaat zelden. 

 

SNOOZE FUNCTIE, HERHAALDE HERINNERING 

Een standaard melding op een smartphone bestaat vaak een geluid en 
eventueel trillen van het toestel. Soms is dat onvoldoende omdat een 
standaard melding niet krachtig genoeg is en te kort duurt. Er bestaan 
apps met een ‘zeuren’-functie (Eng.: nag). Deze apps blijven de 
melding herhalen tot de gebruiker de melding actief uitschakelt. Via 
een Snooze functie kan je een melding enkele minuten uitstellen.   
 
iOS: CalAlarm2, €2,99  
Android: Calendar Snooze, Missed Notifications Reminder 

AGENDA’S MET SYMBOLEN 

  

MIJNEIGENPLAN 

Meest uitgebreide digitale agenda met afbeeldingen. Kan ook 
stappenplannen en andere visuele ondersteuning bevatten. 
Uitgebreide planning via internet of eenvoudige planning door 
gebruiker via app. Meerdere soorten activiteiten, herhaalde 
activiteiten, …  

Sinds kort is het ook mogelijk om meerdere agenda’s en bijkomende 
info te tonen op een informatiebord, bijvoorbeeld in een leefgroep. 

Android & iOS  
Richtprijs: vanaf €35 / jaar (‘Privé of Thuis’, 1 persoon) 

 CANPLAN 

Zie hierboven bij stappenplannen 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
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SOFTWARE VOOR ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE 

Programma’s zoals Mind Express en Grid3 bevatten zeer uitgebreide 
mogelijkheden voor het vormgeven van agenda’s en planning. Deze 
programma’s worden gewoonlijk enkel gebruikt bij personen die 
moeilijk kunnen communiceren. Enkel voor deze toepassing zijn ze te 
duur en te uitgebreid.  

Richtprijs: €400 - €600 

 

  

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
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TIJD VISUALISEREN 

 

TIMETIMER EN ALTERNATIEVEN 

Er bestaan veel verschillende ‘klokken’ om tijd duidelijker te 
visualiseren. De Time Timer is daar een vrij bekend voorbeeld van. 
Op de Time Timer verschuif je de rode schijf tot maximum 1 uur. De 
schijf draait in de loop van de tijd weg tot er geen rood vlak meer 
zichtbaar is. Er bestaat ondertussen ook TimeTimer varianten van 2 
uur, van 20 en van 5 minuten. 

Richtprijs: veel verschillende modellen: €25 - €55 

Een ander voorbeeld is de Time Tracker. Deze werkt met drie lampen, 
deze ‘klok’ is instelbaar tot maximaal 24 uur en dus ook geschikt voor 
activiteiten die langer duren. Het moment dat het gele licht aan gaat 
is los van de totale tijd in te stellen. Er zijn ook 6 verschillende 
geluidsignalen instelbaar.   

Richtprijs: €42 
www.eelkeverschuur.nl  

 

TIME TIMER APP 

Duidelijke weergave van tijd.  In tegenstelling tot gewone Time Timer, 
kan je hier ook met meerdere uren werken en verschillende timers 
tegelijk tonen.  Zeer goed instelbare app.   

Er zijn op beide app stores nog vele alternatieven. 

iOS, Android 

Richtprijs: € 2,10 

 

HOEVEEL DAGEN/UREN DUURT HET NOG VOOR …? 

Countdown App toont in dagen, uren, minuten hoe lang een activiteit 
nog duurt. Op de website van de makers van deze app vind je nog veel 
andere tools om tijd te verduidelijken, bijvoorbeeld printbare 
kalenders in allerlei vormen en maten. 

Androis, iOS & online 
Gratis 
www.timeanddate.com  

 

ONLINE STOPWATCH 

Deze website bevat bijzonder veel timers in allerlei vormen, van een 
aftellende digitale klok tot visueel zeer duidelijke en opvallende 
animaties.  

Online (Enkele timers kan je ook downloaden voor offline gebruik) 
Gratis 

www.online-stopwatch.com/ 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
http://www.eelkeverschuur.nl/
http://www.timeanddate.com/
http://www.online-stopwatch.com/
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DIGITALE TAKENLIJSTEN (TODO LIJSTEN) 

Digitale takenlijsten maken het delen en samenwerken aan todo 
lijstjes eenvoudiger. Net zoals bij digitale agenda’s kan je deze lijstjes 
uitwisselen met elkaar, kan je gezamenlijke en individuele lijstjes 
maken, kan je zien of iets al dan niet is uitgevoerd, enzovoort. 
Wanneer je een taak uit vinkt, dan wordt de taak voor alle 
deelnemers geschrapt.  
Deze apps zijn volledig tekst gebaseerd en dus enkel bruikbaar door 
personen die de titel van de taak kunnen lezen. 

De apps zijn meestal gratis in beperkte vorm, maar werken via een 
abonnement bij intensiever gebruik.  

Enkele voorbeelden: Wunderlist, Todoist, Any.do 

OMGAAN MET EMOTIES 

 

MIJNEIGENPLAN 

Meer info bij ‘Agenda’s met symbolen’ 

Een van de activiteiten die ingepland kan worden, is vragen naar het 
huidige gevoel. Hierdoor kan men monitoren hoe iemands emoties 
schommelen in de loop van de week. Bekijken van keuzes kan enkel 
via de website. 

Android & iOS  
Richtprijs: €35/jaar 

 

SORRYBOX 

Website die helpt om een sorrybrief te schrijven en/of stil te staan bij 
je gedrag, …  

www.sorrybox.be  

 

INCLUSIVE SMARTY PANTS 

Zeer eenvoudige app rond emoties, getekende, ‘overdreven’ emoties, 
vooral leuk en grappig. 

iOS 

Richtprijs: € 2,39 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
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SOFTWARE VOOR ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE 

Wanneer praten moeilijk gaat, is een hulpmiddel voor Ondersteunde 
Communicatie aangewezen.  

Meer informatie hierover kan je vinden op: 

www.communicatiehulpmiddelen.com/ 

www.modemadvies.be/oc  

TOT RUST KOMEN 

 

 

Een koptelefoon met rustgevende geluiden of ademhalingsoefeningen 
kan voor sommige personen helpen om de eigen emoties te 
beheersen. Je kan tientallen apps vinden die meditatie, relaxatie en 
ademhalingsoefeningen ondersteunen.  

Enkele voorbeelden (zonder waarde-oordeel over alternatieven!) 

- Relax Melodies: relaxerende geluiden samenvoegen tot 
persoonlijk geheel, iOS, Android  

- Prana Adem: Rust & Meditatie: ondersteund ademhalingsritme, 
Android (iOS & alternatieven: zoek op ‘breathing’ 

 

  

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
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TABLETS BESCHERMEN 

 

BIG GRIPS (LIFT) 

Schokabsorberend, zacht rubber, meerdere kleuren 
Licht gewicht, antislip 
Statiefje apart aan te kopen 
Lift: met handvat 

Enkel iPad 
Richtprijzen Big Grips: € 50, statief: € 35, Big Grips Lift: €80, 
https://rdgkompagne.nl/, www.edupro.nl 

 

GRIP CASE 

Schokabsorberend, zacht rubber 
Handvaten langs alle zijden 

Enkel iPad 

Richtprijs: € 54 

https://rdgkompagne.nl/ 

 

KIDSCOVER 

Schokabsorberend zacht rubber, bovenste hoeken zijn iets minder 
schokbestendig. 

Handig handvat & statief tegelijk 

iPad en Samsung tablets 

Richtprijs: €40 
iPad: www.kidscover.nl  
Android Samsung: http://bit.ly/hoesAndroid  

  

GRIFFIN SURVIVOR CASE: IPAD & SAMSUNG A 10.1 

Zeer robuuste behuizing 
Waterdicht 
Beschermt tegen vallen, zand, regen, … 

iPad & Android 

Richtprijs: € 80 (gewone computerwinkel) 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
https://rdgkompagne.nl/
http://www.edupro.nl/html/67004.htm
https://rdgkompagne.nl/
http://www.kidscover.nl/
http://bit.ly/hoesAndroid
http://www.kidscover.nl/kidscover-mini-zwart.html
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TABLETS MONTEREN 

 

VFA BAMBOO HOLDER IPAD 

Kant en klaar systeem met tafelklem, montagearm, iPad-houder 
Dit is een zeer flexibel en robuust systeem  

Richtprijs: € 240 
Meer info: 
www.inclusive.co.uk/hardware/mounting-options/ipad-mounting-
solutions  

 

MAGIC ARM 

Deze arm is zeer makkelijk te postioneren en toch bijzonder robuust. 
Deze arm moet je steeds combineren met een tafelklem en een 
tablethouder. Er wordt een set met montageplaatjes meegeleverd, 
mogelijk is dit mits enig knutselwerk reeds voldoende om je tablet te 
monteren. Je kan zo’n montageplaatje bijvoorbeeld bevestigen aan 
een robuuste hoes. 

Richtprijs: €299 
www.edupro.nl/html/7031.htm  

 

RAM-HOL-AP8U: HOUDER VOOR TABLET 

Het systeem van Ram Mount is heel flexibel en bestaat uit vele 
verschillende onderdelen om tablets en smartphones te bevestigen 
op allerhande plaatsen. Deze houder voor een tablet is de basis 
waaraan andere stukken worden bevestigd. Deze andere stukken 
zorgen ervoor dat de tablet aan een robuust oppervlak kan worden 
bevestigd. Deze zijn echter zo divers dat we ze hier niet allemaal 
kunnen beschrijven. 

Richtprijs: € 40 
www.mountingexpert.be/nl/product/ram-hol-tab3u/  

ALTERNATIEVE BEDIENING 

Er bestaan zeer veel verscheidene mogelijkheden om computers, tablets en smartphones op een alternatieve 
manier te bedienen. Hier worden enkele veel voorkomende mogelijkheden opgesomd. Voor meer informatie kan 
je een adviesgesprek plannen bij Modem of een van onze bijscholingen hierover volgen. 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
http://www.inclusive.co.uk/hardware/mounting-options/ipad-mounting-solutions
http://www.inclusive.co.uk/hardware/mounting-options/ipad-mounting-solutions
http://www.edupro.nl/html/7031.htm
http://www.mountingexpert.be/nl/product/ram-hol-tab3u/
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AANRAAKSCHERM 

 

STYLUS 

Sommige mensen bedienen het aanraakscherm iets makkelijker met 
behulp van een stylus. Deze kan eventueel ingebouwd worden in een 
spalk of ander hulpmiddel op maat. 

Er zijn meerdere gespecialiseerde firma’s die een stylus op maat 
kunnen maken.  

www.etsy.com/nl/shop/shapedad   
https://rdgkompagne.nl/adaptatietechniek/tabletaanpassingen/ 

 

INSTELLINGEN IOS 

iOS bevat verschillende instellingen om het gebruik van het 
aanraakscherm te vereenvoudigen. Je vindt deze instellingen onder 
instellingen → algemeen → toegankelijkheid → Interactie/leren: 

• Schakelbediening: bediening van iOS met één of twee schakelaars, 
Vaak is dit vrij complex, specifieke spelletjes kan je soms wel 
eenvoudig bedienen via ‘recepten’ 

• AssistiveTouch: gebaren op het scherm en knoppen 
vereenvoudigen 

• Aangepaste aanraking: past de ‘gevoeligheid’ van het 
aanraakscherm aan en filtert ongewenste aanrakingen weg. 

• Begeleide toegang: vermijden dat gebruiker in andere apps kan 
terecht komen of op bepaalde delen (vb reclame) van de app tikt 

• Vanaf iOS 13 kan je ook een gewone muis gebruiken! 

 

ANDROID: EASE TOUCH 

Standaard heeft Android weinig mogelijkheden om het 
aanraakscherm te vereenvoudigen. De app  ‘Ease Touch’ biedt wel 
verschillende mogelijkheden hiervoor. 

Prijs: €39,99/ jaar → €149,99 (voor altijd) 

 

 

HANDSCHOEN 

Veruit de meeste aanraakschermen werken op basis van elektrische 
geleiding van de huid. Dit zorgt ervoor dat er geen druk nodig is op 
het scherm en maakt gebaren (vb swipen) op het scherm mogelijk. 
Het gevolg van deze technologie is dat aanraken met een stuk stof 
geen enkel effect heeft. Hiervan kan je gebruik maken om ongewenst 
aanraken te voorkomen.  

Een probleem met handschoenen bij gebruik binnen is natuurlijk de 
warmte. Ga eventueel op zoek naar dunnere handschoenen en knip 
daarvan de vingertoppen af. Let er bij dunnere handschoenen wel op 
dat ze voldoende goed ‘isoleren’, probeer ze even uit in de winkel.  
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MUISALTERNATIEVEN 

‘Alle’ systemen (Windows, Android, iOS) kan je met een muis of muisalternatief bedienen. Op iOS kan dit pas 
vanaf iOS 13 (september 2019)! 

 

GEWONE MUIS VEREENVOUDIGEN 

• Snelheid muiscursor aanpassen via het Configuratiescherm 

• (Voelbare) stickers op de muisknop(pen) 

• De muispijl vergroten 

  

 

TRACKBALLS 

Trackballs hebben volgende voordelen tov een gewone muis:  

- Bewegen en klikken aparte bewegingen 
- Niet optillen bij trage snelheid 
- Biedt meer stabiliteit door polssteun 
- Speciale knoppen 

 
www.modemadvies.be/aangepaste-bediening  

TOETSENBORDALTERNATIEVEN 

 

 

VERDUIDELIJKEN MET STICKERS 

- Werken met kleur 
- Aanpassen lettertype 

Blanco etiketten  
- Hoe maken: 

• Printen op etiketten + transparante nagellak 

• Laten drukken: vb. www.icz.be    
(bij icz werkt een ergotherapeute in de drukkerij) 

 

TOEGANKELIJKHEIDSOPTIES WINDOWS 

Standaard ingebouwd, via configuratiescherm → 
toegankelijkheidscentrum 

• Plaktoetsen: Toetscombinaties met 1 vinger 

• Filtertoetsen: Voorkomen foute toetsaanslagen 

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
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VEREENVOUDIGD TOETSENBORD: CLEVY 

Ten opzichte van een gewoon toetsenbord heeft Clevy: 

- Veel grotere toetsen 
- Minder toetsen 
- Gekleurde toetsen 
De extra Clevy Dyscover biedt makkelijke toegang tot 
lettercombinaties plus uitspraak van letters en woorden. 

www.clevy.nl  
Richtprijs: €100 
Verkrijgbaar bij meeste gespecialiseerde firma’s 

 

VEREENVOUDIGD LEREN TYPEN 

Rapid Typing is een gratis programma om te leren typen. Het is zeer 
aanpasbaar, je kiest zelf de vingerplaatsing, kleurtjes, maar ook de 
teksten van de lessen. Ook de doelstellingen zijn zeer laag in te 
stellen. Het is ook mogelijk om hiermee eenhandig te leren typen. 

Richtprijs: Gratis 
https://rapidtyping.com/  

www.typ10.be en www.2hands4kids.org zijn specifieke typmethodes 
voor kinderen met lichte motorische beperkingen, ze doen veel meer 
beroep op cognitief leren. 

VRIJE TIJD 

Er bestaan bijzonder veel toepassingen, daarom is het moeilijk om door het bos de bomen te zien.  Hieronder kan 
je enkele voorbeelden vinden per cognitieve niveaus. We deelden ook in op de manier waarop je het speelt: 
tablet, online, gedownload op pc. 

ACTIE-REACTIE OP TABLETS, DE BETEKENIS IS NIET BELANGRIJK 

Aanraken geeft gewoon een leuk effect: bewegingen en geluiden. Het is nog niet nodig om betekenis te verlenen 
aan hetgeen wordt getoond en gehoord. 

 

SENSORY LIGHT BOX 

21 verschillende duidelijke visuele en auditieve effecten bij aanraken 
van scherm. Super goede app om het aanraken van het scherm te 
stimuleren! 

iOS & Android 
Richtprijs: € 1,59 

 

SENSORY JUST TOUCH 

Grote visueel zeer sterke abstracte animaties die veranderen bij het 
aanraken van het scherm. De makers van Just Touch, 
www.sensoryapphouse.com hebben een hele reeks vergelijkbare 
apps, die bovendien ook nog verkrijgbaar zijn als toevoeging aan 
Google Chrome waardoor ze overal via internet bruikbaar zijn. 

iOS (app), internet 
Richtprijs: Gratis 
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HEAT PAD 

Plaatsen waar je aanraakt krijgen een andere kleur. Multitouch 
ondersteund er is dus duidelijke feedback over aanraken met een of 
meerdere vingers. 

Instelmogelijkheden vingers, instelmogelijkheden kleuren, ... 

iOS 

Richtprijs: € 0,99 

 

I LOVE FIREWORKS 

Aanraken scherm geeft vuurwerk, langer aanraken geeft groter effect.   

Weinig instelmogelijkheden, wel opnemen en terug afspelen van 
vuurwerk 

iOS; Android alternatief: Fireworks Arcade (bevat ook spel), My baby 
firework 

Richtprijs: € 0,99 

 

AWESOME XYLOPHONE 

Heel eenvoudige xylofoon.  Er zijn meerdere vergelijkbare apps 
beschikbaar. 

iOS; Android alternatief: Kids Xylophone 

Richtprijs: € 1,99 

 

 

BROOM BROOM 

Teken willekeurige lijnen op het scherm.  De lijn verandert in een weg 
en er beginnen voertuigen over te rijden met leuke geluidjes. 

De ontwikkelaar Atech inc.  Heeft nog meerdere heel eenvoudige 
actie-reactie apps, met vormen, diertjes, ;…  

iOS, Android  

Richtprijs: € 2,99 (voor verwijderen reclame) 

 

BABY VIEW 

Echt aanraak, actie reactie, veel verschillende spelletjes, hoog 
contrast, kleurrijk, mooi voorbeeld 

Jammer dat de ‘terugkeerknop’ zo opvallend aanwezig is, zeker bij 
opstart. 

iOS 

Richtprijs: € 2,99 
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“PHOTO BOOTH” 

Dit is een systeem waarbij effecten onmiddellijk worden toegepast op 
een live webcam. Je ziet jezelf dus bewegen, maar het beeld ziet er 
‘anders’ uit. 

Hiervoor bestaan er bijzonder veel verschillende apps en websites: 

Websites: www.fotofriend.com/photo-booth,  
https://webcamtoy.com/  

 

WAVEBAND 

App om muziek te maken door een iPad of iPhone te bewegen. Je kan 
kiezen uit verschillende instrumenten, gevoeligheid, toonhoogte, … 
Een liedje spelen is niet echt mogelijk, maar bewegingen stimuleren 
door het toestel ergens aan het lichaam te bevestigen (vb met een 
polsband), lukt hiermee wel heel goed. 

iOS: gratis 

ACTIE-REACTIE MET EEN SCHAKELAAR, BETEKENISVERLENING IS NIET BELANGRIJK 

Een mogelijke volgende stap is leren dat een druk op een schakelaar een reactie 
geeft op een andere plaats. De afstand tussen de actie en de reactie wordt dus 
vergroot. Dit kan zowel met concrete speelgoedjes en toestellen als op de 
computer. Omwille van de complexiteit van de doelgroep, is het heel belangrijk 
om zeer goed te beseffen waar je mee bezig bent en wat je wil bereiken. 

Daarom raden we volgende (Engelstalige) literatuur aan: 

- http://talksense.weebly.com/switching-skills.html      
- www.inclusive.co.uk/articles/switch-progression-road-map    

 
Enkele voorbeelden van software op dit niveau: 

- http://teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.com/p/online-activities.html (heel wat links werken 
niet meer, maar toch nog een aantal interessante links te vinden) 

- SenSwitcher - gratis - www.ianbean.co.uk/senswitcher/  
- Big Bang (de grote knal), € 99 euro, www.edupro.nl  
- Big Bang Patterns & Pictures, € 99, www.edupro.nl 
- Abrakadabra, € 59, www.edupro.nl  

ACTIE REACTIE OP TABLETS, DE REACTIE IS WEL BETEKENISVOL 

De nadruk blijft liggen op het leuke effect dat aanraken geeft. Maar de gebruikte afbeeldingen en geluiden krijgen 
nu een betekenis of kunnen verwijzen naar een betekenis. De gebruiker hoeft de betekenis nog niet te begrijpen, 
maar kan ze nu wel beginnen leren. Dit kan ook worden gebruikt voor activiteiten waarbij de inhoud ook een 
educatieve waarde heeft, bijvoorbeeld woordenschatuitbreiding.  
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SOUND TOUCH & VIDEO TOUCH 

Keuzepagina met meerdere afbeeldingen, druk je op een afbeelding 
dan krijg je een foto met geluid.  Achter elke afbeelding zitten 
meerdere foto’s.  
Sound Touch bevat 12 afbeeldingen per pagina en zes verschillende 
thema’s. Ongewenst aanraken van de keuzebalk onderaan (wisselen 
thema) kan soms verwarrend zijn. 
‘Video touch’ is gelijkaardig, maar foto’s worden video’s. 

iOS, Android (zoeken op ‘sound touch’ levert alternatieven op 

Richtprijs: € 4 

 

ZOOLA ANIMALS 

Ook vergelijkbaar met vorige, 12 dieren per pagina, vijf soorten 
dieren, per dier een vader, een moeder, een jong en een dier met 
jong.   
Zoola heeft nog heel wat andere leuke apps op kleuterniveau. 

iOS 

Richtprijs: € 1,99 

ACTIE-REACTIE MET EEN SCHAKELAAR, DE REACTIE IS WEL BETEKENISVOL 

Ook hier is bovenstaande literatuur belangrijk om door te nemen.  
Enkele voorbeelden van software op dit niveau: 

- https://tarheelgameplay.org/, gratis, afspelen YouTube video’s via schakelaar met timing!  
Registratie code voor aanmaken account: Literacy! 

- SwitchIt! Serie (Farm, Weather, People, Christmas, ...), elk € 89, www.edupro.nl  
- SlideShow Maker, € 120, www.edupro.nl 
- SwitchIt Maker, om zelf oefeningen aan te maken, € 149, www.edupro.nl  
- PowerPoint, je kan zelf makkelijk diashows aanmaken met afbeeldingen en geluiden 
- Omnidu, gratis (5 modules zelf maken), zelf verhaaltjes maken www.omnidu.nl  
- HelpKidzLearn, meer dan 80 eenvoudige online spelletjes, €75/jaar, www.helpkidzlearn.com  
- SenSwitcher, gratis, www.ianbean.co.uk/senswitcher/  
- Keer op keer, € 50 euro, www.edupro.nl 
- Senict, vele verschillende online (gratis) en offline (betalend) spelletjes, www.senictsoftware.com   

GERICHT LEREN OMGAAN MET HET AANRAAKSCHERM 

Het is niet voor iedereen evident om onmiddellijk te weten hoe je een aanraakscherm gebruikt. Soms is het nodig 
om vooral de fijnmotorische vaardigheden beter te trainen. Onderstaande apps kunnen hierbij ondersteunen.  

http://www.modemadvies.be/bijscholingen
mailto:modem@thomasmore.be
http://www.modemadvies.be/
http://www.facebook.com/modemadvies
http://www.modemadvies.be/nieuwsbrief
https://tarheelgameplay.org/
http://www.edupro.nl/
http://www.edupro.nl/
http://www.edupro.nl/
http://www.omnidu.nl/
http://www.helpkidzlearn.com/
http://www.ianbean.co.uk/senswitcher/
http://www.edupro.nl/
http://www.senictsoftware.com/


 
 www.modemadvies.be/bijscholingen 

© Modem, Thomas More 
 

Modem, expertnetwerk ondersteunende technologie 

T  + 32 (0)474 96 58 98 

E  modem@thomasmore.be  

W www.modemadvies.be 

FB www.facebook.com/modemadvies  

 www.modemadvies.be/nieuwsbrief  

 

24 

 

 

 

 

READY TO PRINT 

Doel: aanraakscherm leren beheersen 

Software van therapeutisch niveau, veel variatie, van heel eenvoudig 
tot best uitdagend.   
9 activiteiten, telkens meerdere niveaus, moeilijkheid ook instelbaar 
(vb. kleinere figuren) 
Resultaten worden bijgehouden! 
Als leren werken met aanraakscherm de belangrijkste doelstelling is, is 
dit de beste keuze! 

iOS, Android 

Richtprijs: € 8,60 

 

FINGER PAINT WITH SOUNDS 

Doel: zeer eenvoudige ‘kleur’app, bewegen over scherm geeft 
kleurtjes en geluidseffecten. 
Bekijk ook andere apps van www.HelpKidzLearn.com  

iOS, Android 

Richtprijs: gratis 

 

PEEPING MUSICIANS 

Een muzikant wordt aan de rand van het scherm half getoond. Tik op 
de muzikant om een muziekje met animatie te horen en zien. Zeer 
eenvoudig spel om visuele aandacht en visueel zoeken op het scherm 
te stimuleren en te testen. 

iOS 

Richtprijs: € 2,99 

 

CONNECT THE DOTS FOR TODDLERS 

Vergelijkbaar met cijfers verbinden, maar dan zonder cijfers.  Aan te 
raken bolletje wordt groter en krijgt andere kleur, alle bolletjes 
aanraken met veegbeweging, als je loslaat moet je opnieuw beginnen, 
in groepjes van 5-tal bolletjes.  Als tekening af is, wordt ingekleurde 
tekening getoond en een extra geluidje. 
De ontwikkelaar, Dennis Beyer, Rohn Games, heeft nog heel wat 
andere leuke apps gemaakt, vooral puzzels. 

iOS, Android 

Richtprijs: € 2,99 (zes thema’s) 
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TAP-N-SEE NOW 

Doel: visuele aandacht, groot figuur leren aanraken, specifiek voor 
kinderen met meervoudige handicap en CVI.  Kleuren, voor en 
achtergrond instelbaar (in betaalde versie), eenvoudige heldere 
figuren.  

iOS 

Richtprijs: € 2,99 (+ €1/extra thema) 

DE MUIS LEREN GEBRUIKEN 

Soms is het toch nog belangrijk om te leren werken met een muis. Ook deze vaardigheid moet dan vaak op 
zichzelf getraind worden. (Zie ook verderop bij muisalternatieven) 

 

CATCH ME 

Catch Me 2.0 is een programma om met de muis te leren werken. Er 
kan ook geoefend worden op vorm- en kleurherkenning. Door de 
sobere opbouw is het bruikbaar voor een grote doelgroep. Het 
aanpassen van instellingen is gebruiksvriendelijk. 

Verdeler: www.edupro.nl  

Richtprijs: € 80 

 

IT MOUSE SKILLS 

Ook met dit programma kan muisvaardigheid aangeleerd worden. 
Stapsgewijs leer je bewegen met de muis, slepen en neerzetten, 
slepen langs en lijn en een ‘drop down’ menu gebruiken. Ook klikken 
wordt stapsgewijs aangeleerd.  
Het programma kan aangepast worden, bijvoorbeeld met een minder 
drukke achtergrond.  

Verdeler: www.inclusive.co.uk  

Richtprijs: € 65 

 

VERRASSING!  

Acht oefeningen rond basis muisvaardigheden. Er zit niet echt een 
systematische opbouw in dit programma, maar het is visueel wel erg 
aantrekkelijk en eenvoudig. 

De grootte van de muiscursor en de achtergrond zijn instelbaar 

Verdeler: www.edupro.nl 

€49,95 

 

1ST MOUSE  

1st Mouse is een programma om op een leuke manier met de muis te 
leren werken. Het is een educatief programma dat bij voorkeur door 
het kind samen met een volwassene wordt gespeeld.  
Er zijn drie onderdelen met oplopende moeilijkheidsgraad: bewegen, 
klikken en slepen. 

Verdeler: www.eelkeverschuur.nl 
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Richtprijs: € 40 

 

OWLIEBOO 

Owlieboo is een gratis website en een app om de eerste stappen op 
de computer en tablet te zetten. 

Owlieboo heeft ook een app: OWLIE BOO 

www.owlieboo.com    

 

POWERPOINT 

Eigen gemaakte oefeningen kun je aanpassen aan de wensen van 
verschillende gebruikers. Er kruipt uiteraard wel iets meer tijd in. 
Maar, het is goedkoop. Vraag bij Modem meer informatie hierover. 

www.modemadvies.be  

   

EENVOUDIGE SPELLETJES EN OEFENINGEN OP TABLETS 

Hieronder volgt een lange lijst van apps waarbij de gebruiker niet moet kunnen lezen. We probeerden zo veel 
mogelijk te letten op een meer volwassen look, maar dat lukt zeker niet altijd. 

Zelf oefeningen samenstellen Bij volwassenen is het altijd een uitdaging om eenvoudige oefeningen 
er toch niet te kinderachtig te laten uitzien en te laten aansluiten bij 
hun leefwereld.  Daarom voldoen kant en klare apps vaak niet.  Met 
onderstaande apps kan je zelf oefeningen samenstellen door 
toevoegen van afbeeldingen, teksten en/of geluiden. 

 

TINY TAP 

Deze app is de meest eenvoudige om zelf oefeningen te maken. Er zijn 
verschillende vormen van vragen (klankbord, wijs aan na auditieve 
instructie, typ juiste antwoord, inlegpuzzel) 
Je wordt ook gestimuleerd om je oefeningen te delen, hierdoor is er al 
heel veel materiaal gratis ter beschikking.  

iOS, Android 

Richtprijs: gratis 

 

SEE.TOUCH.LEARN  

Zelf meerkeuze oefeningen maken, meerdere juiste antwoorden 
mogelijk, meer afbeeldingen en eigen afbeeldingen via aankoop.   

Interessante app, oefeningen maken gaat behoorlijk vlot, maar vraagt 
toch wel wat tijd. 

iOS 

Richtprijs: € 2,99 voor eigen afbeeldingen,  
€ 0,79 per afbeeldingenbibliotheek 
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BITSBOARD (PRESCHOOL) / FLASHCARDS BY NKO 

Bitsboard is een zeer open systeem waarin je bestaande oefeningen 
kan aanpassen en eigen oefeningen kan maken. Je kan ook heel veel 
materiaal gratis downloaden of aankopen.  
De Preschool versie bevat alvast vooral materiaal voor kleuters. 
Flashcards by nko is een vergelijkbaar systeem 

Richtprijs: gratis versies maar betalen voor extra mogelijkheden 

Bitsboard: iOS 

Flashcards by nko: iOS & Android (→ Flashcards [::]) 

Ruimtelijke vaardigheden Vormen herkennen, tekenen, ruimtelijk inzicht, … 

 

WHAT GOES TOGETHER?  

Eenvoudig matchen, associatie, zeer eenvoudige lay-out. Maar wel 
volwassen afbeeldingen. 
“Clean Up” en “What’s That Sound” zijn vergelijkbare apps van 
dezelfde producent: Different Roads to Learning.   

iOS 

Richtprijs: € 1,50 

 

TUNNEL TROUBLE 

Draai stukken weg om zodat de kop op de eindbestemming raakt.  
Begint heel eenvoudig en wordt behoorlijk complex. 
Grappige animaties als beloning. 
Busythings maakt al jaren ook voor pc leuke (aangepaste) software. 

iOS, Android 

Richtprijs: € 0,79 

 

SHAPE UP! – BUSYTHINGS 

Omtrek van een vlak overtekenen of vlak aanklikken (instelling).  De 
beloning is een grappige animatie.  Nauwkeurig tekenen is niet nodig!  

Busythings maakt al jaren ook voor pc leuke (aangepaste) software. 

iOS, Android 

Richtprijs: € 0,79 

 

ANIMAL SPOT THE DIFFERENCES 

Klassiek spel zoek de verschillen. Er bestaan bijzonder veel varianten 
hierop, zowel als app als online. Alternatieven bieden vaak moeilijkere 
volwassen figuren of makkelijker kinderachtige figuren. 
Ook CoRa Games heeft er een aantal leuke. 

iOS, Android meerdere variaties mogelijk 

Richtprijs: € 0,79 
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MATRIX GAME 1 & 2 

Positie van figuur in Matrix bepalen. Zie screenshot, links de opgave, 
rechts de matrix. De ‘look’ is vrij volwassen. 

MyFirstApp.com heeft heel wat apps op kleuterniveau. 

iOS 

Richtprijs: € 1,69 

 

 

“VERBORGEN OBJECT” SPELLETJES 

Lola ziet wat jij niet ziet: Zoek het voorwerp op een afbeelding. Het 
voorwerp wordt getoond en uitgesproken (Nederlands).  Je moet naar 
links en rechts ‘vegen’ om de hele afbeelding te kunnen zien. 
Verschillende moeilijkheidsniveau’s. Het niveau is vrij eenvoudig, 
maar de afbeeldingen daardoor ook kinderachtig.  

Ook hierop bestaan heel veel variaties: “hidden object games”, maar 
vaak richten zijn het spelletjes die zich richten op een algemeen 
publiek, hierdoor zijn ze vaak vrij moeilijk.  

BeiZ heeft heel wat apps op kleuterniveau, allemaal van Lola, bijna 
allemaal in het Nederlands! https://lolapanda.com/  

iOS, Android (vb: Verborgen dingen: boerderij) 

Richtprijs: € 2,69 

Geheugen Memory en andere geheugenspelletjes bestaan er in overvloed.   
Er bestaan ook veel memory apps voor volwassenen. 

 

MEMORY MATCH 

Klassiek memory spel.  Begint zeer eenvoudig (2x2), niveau stijgt na 
elke oefening.  Vrij drukke achtergrond, jammer dat je steeds bij 
opstart weer terug bij 2x2 begint. 

iOS; Android meerdere variaties mogelijk  

Richtprijs: € 1,69 

Puzzelen  

 

384 PUZZEL VOOR KINDEREN  

Bijzonder veel gratis inlegpuzzels, gratis versie bevat reclame. 

Ondanks de naam bevat het ook heel wat puzzels met meer 
volwassen thema’s. 

Android, iOS  

Richtprijs: €1,59 (zonder reclame) 

iAbuzz heeft bijzonder veel interessante apps voor lager niveau tot 
begin lagere school, vaak Nederlandstalige versie,  vaak zowel voor 
iOS als Android en dus soms met vrij volwassen thema’s 
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250+ SOLITAIRE 

Meer dan 250 verschillende kaartspelletjes, gratis (met reclame), 
sommigen al wat makkelijker dan anderen. Bij elk spel kan je de 
spelregels nalezen en een demonstratie zien.  

Hier onderaan bij PySolFC vind je nog wat meer uitleg. Dit spel is ook 
beschikbaar voor Android, maar heeft nog een Windows-achtig 
uiterlijk waardoor het niet zo gebruiksvriendelijk is: 

1000+ Solitaire Games  

Tekenen Ook apps om eenvoudig te tekenen zijn er in overvloed.   

 

COLORFY (EN ANDERE KLEURAPPS) 

Dit is een kleurapp voor volwassenen. Het is wel vrij duur door het 
maandelijkse abonnement. Je krijgt er echter wel een eenvoudige en 
tegelijk veelzijdige kleurapp voor in de plaats.   

Er zijn meerdere alternatieven voor kinderen en volwassenen  

iOS & Android:  “Kids Color” “Toddler Coloring Book Free”, “Kid 
kleurplaten” 
Richtprijs: €20/maand 

 

TEKENBLOK (DRAWING PAD) 

Uitgebreid tekenprogramma met een vrij volwassen uiterlijk, 
eenvoudige bediening maar ook veel mogelijkheden.  

iOS& Android  

Richtprijs: €1,59 

Scene bouwen De gebruiker kookt, bakt koekjes, kleedt popjes aan, zorgt voor 
baby’s, bouwt een scene, maakt gekke dieren, … 

 

 

In dit soort apps zijn tablets zeer sterk, er bestaan een zeer grote 
variatie in. De belangrijkste ‘producenten’: Toca Boca, TribePlay en 
BusyThings.  

Van dit soort apps bestaan er zeer veel, enkele voorbeelden: 

• Toca Hair Salon (Toca Boca), iOS & Android 

• Animal Muddle (BusyThings) (afbeelding), iOS & Android 

• Fred heeft een verkleedpartij (Alcids) (afbeelding) 

• My Scene (MyFirstApp) 

• Toca Monsters (Toca Boca heeft verschillende leuke apps) 

• CookieDoodle (shoe the goose), variaties op Android 

• Dr Panda (TribePlay), zéér veel variatie, iOS & Android, 
meestal vertaald naar Nederlands 
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Woordenschat Spelletjes waarbij woorden & geluiden gekoppeld worden aan een 
afbeelding 

 

MY FIRST 1,000 WORDS – FLASH CARDS & GAMES (AANPASBAAR) 

Woordenschatuitbreiding, flashkaarten, beeld, geluid, woord.  Inhoud 
is aanpasbaar waardoor je Engelse woorden kan vervangen door 
Nederlandse en eigen afbeeldingen kan toevoegen.  Er zitten al veel 
afbeeldingen en geluiden in. 
Er zijn woorden rond vele thema’s beschikbaar: eten, muziek, 
beroepen, … Alligatorapps heeft meerdere interessante apps. 

iOS  
Richtprijs: € 3,49 

Bundels en spelletjes Heel wat apps bundelen meerdere van bovenstaande mogelijkheden, 
ook deze lijst is weer bijzonder lang, enkele voorbeelden: 

 

BUGS & BUTTONS 

18 goed uitgewerkte spelletjes op kleuterniveau, grafisch heel knap 
maar wel wat druk. Thema is insecten en knopen, de insecten zijn 
behoorlijk levensecht!  (De kakkerlakkenrace of spinnen sorteren zal 
niet iedereen tof vinden ☺) 
Van dezelfde makers zijn er meerdere spelletjes. 

iOS, Android 

Richtprijs: € 2,39 

Emoties  Apps die zich richten op het leren herkennen van emoties 

 

TOUCH AND LEARN EMOTIONS 

Zeer aanpasbare app, enkele foto’s worden getoond, emotie wordt 
uitgesproken, raak de juiste foto aan. 
App vrij makkelijk vertaalbaar.  Toevoegen van eigen afbeeldingen is 
mogelijk, reeds veel materiaal bij geleverd. 
‘Alligator Apps’ heeft meerdere interessante apps. 

iOS 
Richtprijs: gratis 

 

INCLUSIVE SMARTY PANTS 

Zeer eenvoudige app rond emoties, getekende, ‘overdreven’ emoties, 
vooral leuk en grappig. 
Inclusive Technology is een belangrijke producent van aangepaste 
software, website en apps. 

iOS 

Richtprijs: € 2,39 

 

Vindplaatsen Nederlands Waar vind je lijsten met apps 
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https://sites.google.com/a/mytylscho
oldebrug.nl/apps-voor-android/  

Overzicht van leuke apps, enkel voor Android 

https://eduapp.nl  Eduapp noemt zich dé plek voor het zoeken van innovatief 
lesmateriaal. Gebruikers kunnen apps organiseren in lijsten per 
thema. 

https://www.klascement.net/ict/them
a/apps/   

De projectsite van KlasCement waar ze alle informatie en lesmateriaal 
bundelen over educatieve apps en toepassingen.  

http://dedigitaleboekentas.weebly.co
m/  

De digitale boekentas: Apps en software rond ICT in het 
basisonderwijs, maar ook tips voor kleuteronderwijs.  

Vindplaatsen Engels  

http://bridgingapps.org/  Zéér veel apps, vaak met recensies, Engelstalig 

https://otswithapps.com/ “Apps voor ergotherapeuten”  
uitgebreide lijst met apps: OT iTool Kit Apps List 

www.janefarrall.com Apps bedienbaar met een schakelaar 

EENVOUDIGE SPELLETJES EN OEFENINGEN GRATIS ONLINE 

 

WAI-NOT 

WAI-NOT is een website die speciaal werd ontworpen voor personen 
met een verstandelijke beperking. Je kan er spelletjes spelen, 
informatie vinden, chatten, e-mailen, er is zelfs een soort 
vereenvoudigde Facebook. Voor deze laatste functies moet je jezelf 
registreren.  

www.wai-not.be  
Meer info: www.wai-not.org  

 

PAPUNET 

Papunet is een Finse website met tal van eenvoudige spelletjes, vaak 
bedienbaar met schakelaar.  Er bestaat gelukkig een Engelse vertaling 
van deze website. 

Aanraders zijn: sudoku, puzzelen, memory 

http://papunet.net/games      

 

 

ZML-SPEL 

Hier vind je educatieve spelletjes voor voortgezet secundair onderwijs 
voor zeer moeilijk lerende kinderen (buso ov 1-2). De spelletjes zijn 
geordend in veertien thema’s.  

http://www.zml-spel.nl/index.htm  
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JIGSAW PLANET 

Gratis puzzelen vanaf 4 stuks, zeer groot aanbod, toevoegen van eigen 
afbeeldingen is mogelijk.  
Indien je alle instellingen goed zet, zie je bijzonder weinig afleiding op 
het scherm. 

 www.jigsawplanet.com  

 

 

 

OMNIDU 

Omnidu is een website, speciaal gemaakt voor personen met 
functiebeperkingen. Je maakt en speelt er eenvoudige oefeningen.  
Omnidu heeft volgende soorten oefeningen: Begrippen benoemen, 
verhaal vertellen, paren maken, sorteren en volgorde. Er zijn al veel 
oefeningen van anderen beschikbaar. Je maakt zelf oefeningen aan in 
een eigen account. Maak reeksen (Omnidules) van 
afbeelding+geluid+tekst, met deze Omnidules kan je allerhande 
oefeningen doen. 

Richtprijs:  

• Thuis €24 

• School/instelling €199/jaar 

• Gratis:  

• Spelen openbare Omnidules 

• 5 eigen Omnidules aanmaken 

www.omnidu.nl  

 

MEMORY SPELLETJES 

Gratis memoryspelletjes, vele voorbeelden van anderen, maar je kan 
ook zelf afbeeldingen toevoegen. Dezelfde makers hebben ook een 
website met ‘matching spel’ waarbij je een figuur naar een andere 
moet slepen. 

www.memoryspellen.nl  

Van dezelfde makers: www.sleepspellen.nl/ 

 

(BLOONS) TOWER DEFENSE 

Tower Defense spelletjes zijn actie spelletjes met weinig tijdsdruk en 
daardoor vaak eenvoudiger te spelen. 
Bij Bloons moet je voorkomen dat ballonnen een weg volledig 
afleggen. Om dit te voorkomen plaats je aapjes aan de rand van de 
weg. Na het plaatsen druk je op start om een reeks ballonnen te laten 
komen. Als er niet te veel door geraken, kan je weer rustig de tijd 
nemen om aapjes te plaatsen. In de eerste niveaus is er weinig inzicht 
nodig. Dat maakt dit spel vaak haalbaar. Er bestaan hierop veel 
variaties: ‘Tower Defense Games’  

 Kijk zeker ook eens bij: 

• www.hethofderspelen.nl: online educatieve spelletjes van de 
Vijverschool  
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• Er bestaan daarnaast tientallen websites met bijzonder veel 
spelletjes. Vb. https://spele.be/  

EENVOUDIGE SPELLETJES TE DOWNLOADEN 

 

GCOMPRIS 

Compris bestaat uit leuke spelletjes die ontworpen zijn voor kinderen 
van 2 tot 10 jaar. Maar meerdere spelletjes zijn ook geschikt voor 
volwassen gebruikers.  GCompris bevat meer dan 100 verschillende 
activiteiten voor het ontwikkelen van computervaardigheden, 
rekenen, typen, puzzels, bordspelen en nog veel meer.  

Richtprijs: Gratis (36 spelletjes) of €20  
http://gcompris.net/index-nl.html  

 

PYSOLFC SOLITAIR 

PySolFC is een gratis verzameling van meer dan 1000 kaartspellen. Er 
zijn spellen met de gewone 52 speelkaarten, maar ook nog tientallen 
heel andere soorten spelletjes (Mahjongg, Tarock, Ganjifa, Hanafuda, 
Solitaire, ...). Er zijn ook meerdere heel eenvoudige kaartspelletjes.  
Hierdoor zijn ze bruikbaar op verschillende niveau’s.   

Enkele eenvoudige spelletjes: Aces up & Aces up 5,Carpet, Simple 
Pairs, Cheops, Pyramide, Doublets II, Golf Type, … 
PysolFC is al héél oud (2009), maar voorlopig werkt het nog. 

https://pysolfc.sourceforge.io/ 

 

DIGITAAL 

Een ruime verzameling van eenvoudige taaloefeningen. Vooral 
ontworpen voor volwassenen met afasie, maar zeker ook ruimer 
bruikbaar. Het programma is niet alleen geschikt voor taaltraining, 
maar ook voor training van aandacht, concentratie en voor zinvolle 
tijdsbesteding.   
Het onderdeel “Oefeningen met typen” kan ook als 
toetsenbordtrainer worden gebruikt.  De andere oefeningen kunnen 
met worden gemaakt en zijn daarom ook bruikbaar om het werken 
met de muis te trainen. 

www.desmidt.eu gratis en online 

www.afasie-digitaal.nl €20 nog meer iets meer variatie 
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DIGISPEL 

DigiSpel is van dezelfde makers als DigiTaal. Digispel bevat 14 
verschillende eenvoudige volwassen ogende spelletjes.  Elk spelletje is 
in 3 moeilijkheidsgraden beschikbaar. 

www.desmidt.eu gratis 

www.afasie-digitaal.nl   
(onderdeel van programma Digitaal hierboven) 

 

EENVOUDIGE SPELLETJES TE KOOP VOOR PC 

 

PUZZELPROGRAMMA’S 

Jigsaw Maker  

Zeer sterk vereenvoudigd, meerdere spelmogelijkheden, vanaf actie 
reactie tot echt puzzelen. 

Richtprijs: € 119  

http://www.inclusive.co.uk/switchit-jigsaw-maker-2-p2352  

 

WILD CARD  

Training basisvaardigheden in spelvorm, duidelijke foto’s, bediening 
met een of twee schakelaars, muis of aanraakscherm, twee 
moeilijkheidsgraden, beperkte beloning, volwassen afbeeldingen 

€49,95 

Demo te downloaden 

www.edupro.nl 

 

HELPKIDZLEARN 

HelpKidzlearn is een website van de firma Inclusive Technology met 
eenvoudig spelletjes, verhaaltjes, creatieve activiteiten, videootjes.  
Vaak is bediening met één schakelaar mogelijk. Sommige spelletjes 
zijn niet bruikbaar omwille van de Engelse taal.   

Er verschijnen regelmatig nieuwe spelletjes online. Een klein stuk van 
het aanbod is gratis. 

Betalend: £ 12/jaar (home-versie) - £ 99/jaar (school) 

www.helpkidzlearn.com 
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2 TOUCH 

De 2-Touch is een systeem waarbij een computer met aanraakscherm 
is ingebouwd in een zeer robuuste, verrijdbare tafel. Hierbij worden 
verschillende spelletjes geleverd, die men ook kan kiezen in een 
aangepast, heel eenvoudig menu. 

https://www.care4more.nl/2-touch-professional  

Richtprijs: offerte 
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