Applicaties
voor mensen
met een beperking
Educatief

Voorwoord
Beste bewoner,
Voor je ligt een overzicht van apps waarvan verschillende mensen een inschatting maakten dat
het van meerwaarde kan zijn voor onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. De
apps zijn door ’s Heeren Loo ingedeeld in verschillende categorieën.
Er staat informatie in over betaalde apps en gratis apps, Android-apps en iOS-apps en er staan
ook tips in over functionaliteiten van de iPhone en iPad en een paar websites.
In dit appboek staan heel veel apps, en ook een paar websites waar je op in kunt loggen. Elke
dag komen er talloze apps bij. Het is dus onmogelijk om alle apps te beoordelen op veiligheid.
Hoe veilig een app moet zijn hangt ook af van wat je er mee wilt doen. Bijvoorbeeld: als je
medische gegevens van jou of iemand anders in de app registreert, wil je waarschijnlijk meer
eisen stellen aan de veiligheid van de app.
Op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/app-check/ staat een voorbeeld van een checklist, die
je kunt gebruiken om de beveiliging van een app te beoordelen.
Een paar dingen waar je in ieder geval zelf op kunt letten, voordat je een app gaat installeren en
gebruiken.
-

Wie heeft de app gemaakt? Hoe verdient de maker geld? Voor apps van commerciële
bedrijven geldt: Gratis bestaat niet. De maker kan bijvoorbeeld advertenties willen
verkopen, gegevens over jou willen gebruiken/verkopen enz.
Heeft de app toegang nodig tot je contactpersonen, foto’s of locatiegegevens?
Waarschijnlijk staat in een privacyreglement wat de maker vervolgens met die gegevens
mag doen. Wil je dat echt?
Wat voor gegevens kun je bewaren in de app? Hoe vertrouwelijk zijn die en is het helder
wat de maker van de app met deze gegevens mag doen. Wil je dat echt?

Door dit uit te zoeken en hierover na te denken kun je bewust(er) kiezen of je de app wilt
installeren. Voor het gebruik van websites geldt bovendien dat adressen van sites die beginnen
met http (dus zonder s) niet goed beveiligd zijn. Als je gegevens invult op dergelijke sites is het
voor derden makkelijk om mee te kijken, zonder dat je dat merkt. Let op dus! Weet dat sommige
apps vragen om persoonsgegevens van jou of van je cliënt. Maak daarin een bewuste keuze en zet
je instellingen in apps indien mogelijk op privé. Twijfels? Stel je vraag een begeleider en zij
kunnen de vraag stellen aan de regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt een app na het verschijnen van dit boek? Laat het ons weten via
innovatie@sheerenloo.nl, dan verwerken we de gegevens weer in een nieuwe versie. Dit boekje en
de andere boeken zijn te vinden op de website https://www.sheerenloo.nl/innovatie en op het
kennisplein op de portal: https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/app-boeken
Ook zijn ze te downloaden door medewerkers van ’s Heeren Loo op de portal. Bij interesse, vraag
het je begeleider. Je begeleider kan het vinden op de portal, zie
https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/publicaties-en-links
Hier vinden ze in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Namens ’s Heeren Loo,
Team innovatie
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Deze applicaties zijn educatief. Je leert er dus iets van.
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Cijfers en getallen
leren en tellen
Rekenen

Inhoud en doel
Met de app ‘Cijfers en getallen leren en tellen’ van juf Jannie,
leer je getallen en cijfers herkennen en tellen tot en met 20.
De app is vrolijk vormgegeven en als er fouten worden gemaakt zal
juf Jannie deze corrigeren op een vriendelijke manier.

Doelgroep
De app is oorspronkelijk ontwikkeld voor kleuters en peuters. De app is echter ook geschikt voor
mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
iOS: € 3,99
Android: € 3,99

Systeem
‘Cijfers en getallen leren en tellen’ is geschikt voor iOS en Android apparaten. De app vereist een
iOS versie van 6.0 of hoger en een Android versie van 2.2 of hoger. De app is volledig
Nederlandstalig en je hoeft niet te kunnen lezen om gebruik te maken van de app.

Bijzonderheden
In ‘Cijfers en getallen leren en tellen’ van juf Jannie zijn er vijf spelletjes beschikbaar waarmee je
het leren tellen stimuleert. Alle spelletjes zijn op verschillende niveaus uit te voeren waardoor er
altijd een passend spel is voor de speler. Alle spelletjes zijn toegespitst op een ander domein van
het leren tellen.

Meer informatie
Video: http://bit.ly/2hdaBYq
iOS: http://apple.co/2hL4VoU
Android: http://bit.ly/2if42Gf
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Sommen en Tafels
Oefenen met Lettertje
Rekenen

Inhoud en doel
Sommen en Tafels Oefenen met Lettertje is een educatief spel
om beter te worden in rekenen. Het spel is geschikt voor startende
en meer ervaren rekenaars. Oefen alle basisbewerkingen (+, -, x, :) op je eigen niveau met deze
app. De snelheid en moeilijkheidsgraad kunnen worden aangepast naar het niveau van de speler.

Doelgroep
De app is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en voor iedereen die sommen
wil automatiseren.

Kosten
Gratis

Systeem
Sommen en Tafels Oefenen met Lettertje is alleen beschikbaar voor iOS apparaten met een
besturingssysteem van 8.0 of hoger.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2huYCDg
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Brabbel
Taal

Inhoud en doel
Met Brabbel kun je nieuwe woorden leren door middel van
(eigen) spraak en afbeeldingen. Bij iedere foto hoor je een
opgenomen stem of geluid.

Doelgroep
Brabbel is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
€ 1,09

Systeem
Brabbel is alleen beschikbaar voor de iPad met een besturingssysteem van 7.0 of hoger.

Bijzonderheden
Bij elke foto hoort de gebruiker de stem van de begeleider of zichzelf en dat maakt het natuurlijk
extra leuk. Het programma is gebruiksvriendelijk, je kunt zelf spraak en afbeeldingen toevoegen.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2x7z7PU
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Letterlegger
Taal

Inhoud en doel
Letterlegger is een app die een reeks dictee- en
letteroefeningen aanbiedt. De app laat 10 reeksen zien met elk
20 woorden. Deze kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3.
Via de luidsprekerknop wordt het woord hardop uitgesproken.
Daarna kun je de letters naar het juiste plaatje en vakje slepen.
Als het fout is, zal de app het woord nogmaals uitspreken, maar nu hakt en plakt hij het woord.
Zo wordt de klank-teken koppeling sneller gelegd.

Doelgroep
Letterlegger is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen van 4 tot en
met 7 jaar.

Kosten
€ 1,19

Systeem
Letterlegger is alleen beschikbaar voor Android apparaten met een besturingssysteem van 4.0 of
hoger. De app werkt sneller op een tablet dan op een smartphone. Als alternatief voor iOS
systemen is er de app Super Spelling.

Bijzonderheden
Letterlegger heeft drie verschillede delen; letterlegger 1, letterlegger 2 en letterlegger 3.
Deze zijn alle drie verkrijgbaar in de Playstore voor € 1,21 per stuk. Alle drie de apps werken
hetzelfde alleen is er een verschil in woorden.

Meer informatie
Letterlegger 1: http://bit.ly/2hYR3YZ
Letterlegger 2: http://bit.ly/2hdgnsP
Letterlegger 3: http://bit.ly/2ijolyp
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Super Spelling
Taal

Inhoud en doel
Super Spelling is een app die een reeks dictee- en
letteroefeningen in spelvorm aanbiedt. Het spel bestaat uit
vier levels van vijftien spellen en iedere game bevat drie woorden.
Het spel kan gespeeld worden vanaf AVI-niveau 3. De speler krijgt
een afbeelding te zien en moet daarbij de letters naar het juiste vakje
slepen.

Doelgroep
Super Spelling is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen van 4 tot
en met 7 jaar.

Kosten
€ 4,49

Systeem
Super Spelling is alleen beschikbaar voor iOS apparaten met een besturingssysteem van 4.3 of
hoger. Als alternatief voor Android apparaten is er de app Letterlegger.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2i5hfOC
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Praatapps.nl
Taal/ website

Inhoud en doel
Praatapps is een website die gemaakt is door een groep
logopedisten die alle bruikbare spraak apps hebben
samengevat op een website. De website legt een aantal apps
voor die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen. Alle apps zijn
geselecteerd omdat ze spraak, taal en communicatie stimuleren.

Doelgroep
Door de verscheidenheid aan apps is er geen specifieke doelgroep te noemen. De apps zijn vooral
geschikt voor mensen die moeite hebben met communiceren.

Kosten
Het gebruik van de website is gratis. De apps op de website verschillen in prijs.

Systeem
Alle apps draaien op verschillende systemen. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Bijzonderheden
Doordat je bij praatapps.nl uit 170 apps kunt kiezen is er altijd wel iets dat geschikt is voor de
cliënt. De apps zijn onderverdeeld in negen categorieën waaruit je kunt kiezen. Als je een app
gekozen hebt kom je op de pagina van de app. Hier staat een link naar de download en er wordt
beschreven wat de app precies doet. Ook wordt de prijs weergegeven.

Meer informatie
http://www.praatapps.nl/
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Woorden!
Taal

Inhoud en doel
Woorden! is een woordenboek in begrijpelijke taal.
Dit woordenboek bevat meer dan 80.000 veelgebruikte
woorden uit de Nederlandse taal. Van de meer dan 23.000
basiswoorden worden de verschillende betekenissen gegeven en
per betekenis worden voorbeelden van het gebruik, synoniemen en
tegenstellingen aangegeven. Meer dan 1500 woorden zijn ook voorzien van een plaatje om de
betekenis te ondersteunen. Ook de meest gebruikte afkortingen zijn opgenomen. Uniek aan dit
woordenboek is dat ieder basiswoord uitgebreid en leesbaar wordt omschreven: woordsoort,
uitspraak, alle betekenissen, voorbeelden, uitdrukkingen, vervoegingen en verbuigingen. Het
neemt de tijd en de ruimte voor ieder woord.

Doelgroep
Woorden! is geschikt voor verstandelijk beperkten.

Kosten
Gratis

Systeem
Woorden! is alleen verkrijgbaar op iOS apparaten die draaien op een besturingsysteem van 6.1 of
hoger. De app is alleen Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Na het opstarten kom je in het zoekscherm terecht. Typ daar de eerste letters van het woord dat
je zoekt. Zoek je 'gelopen' dan ziet u na 'gelo..' het gezochte woord in de lijst staan. Raak dat
woord in de lijst aan en je gaat direct naar de juiste pagina. Het werkwoord 'lopen' wordt
uitgebreid behandeld en ook de vervoegingen ervan.
Op de gemarkeerde woorden in de pagina kan doorgetikt worden. Raak zo'n woord aan en je
springt naar de pagina van dat woord. Met een veeg naar links kun je weer terug naar een eerder
woord of naar het zoekscherm. Spelfouten vormen geen probleem. Zoek je op ‘ekonomie’ dan
wordt er even niets gevonden maar na 3 tellen wordt automatisch op klank gezocht en wordt
alsnog economie gevonden en in de lijst geplaatst. Zodra er op klank gezocht wordt dan worden
soms ook woorden gevonden die in jouw oren niet altijd hetzelfde klinken maar vaak staat het
woord dat je wel zocht er ook bij. Zoek gerust op eipet om de iPad te vinden bijvoorbeeld.

Meer informatie
Download:
http://apple.co/2hZ2MGH
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Beter in bed
Seksuele voorlichting
Inhoud en doel
Beter in Bed is een app die informatie en praktische tips biedt
over veilige, prettige en gewenste seks. Een virtuele
persoonlijke coach leidt je spelenderwijs door de app en zorgt
ervoor dat je steeds meer tips en adviezen krijgt die bij je passen.
De app geeft onder andere adviezen over anticonceptie, over een
soa-test en over de gevoelige plekjes van mannen en vrouwen. De app geeft ook informatie over
on- en offline hulp.

Doelgroep
De app is voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar en is voor iedereen geschikt: met of zonder
seksuele ervaring, met of zonder partner.

Kosten
Gratis

Systeem
Beter in bed is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 6.0
of hoger en een Android versie van 4.0 of hoger. De app is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Wanneer je de app opent krijg je de keuze voor een virtuele coach. Dit kan een man of een vrouw
zijn. Daarna kun je kiezen waar je informatie over wilt weten. ‘Beter in bed’ werkt met zes
thema’s waar je op kunt klikken. Zo zijn er de thema’s ‘relatie en communicatie’, ‘testen op
soa’s’, ‘anticonceptie’, ‘condooms’, ‘elkaar verwennen’ en ‘gewoon genieten’.
Per thema zijn er verschillende onderdelen te bekijken. Er zijn video’s te zien, quizzen te doen en
spelletjes te spelen. Zo leer je over seks op een leuke en luchtige manier.

Meer informatie
iOS: http://apple.co/1vpXZOU
Android : http://bit.ly/1lhHjFQ
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Lief en lijf

Seksuele voorlichting
Inhoud en doel
Lief en lijf is een app die seksuele voorlichting biedt voor
jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Gebruik de
app Lief en lijf om meer te weten te komen over seksualiteit en
het lichaam. Door duidelijke informatie in tekst, afbeeldingen en
video’s kunnen vragen laagdrempelig beantwoord worden.

Doelgroep
Lief en lijf is geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
Lief en lijf is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. Alle iOS apparaten moeten draaien op
versie 7.0 of hoger en alle Android apparaten moeten draaien op versie 4.1 of hoger. Lief en lijf is
een Nederlandstalige app.

Bijzonderheden
Een voordeel van de Lief en lijf app is dat het een mooie aanvulling biedt op de persoonlijke
voorlichting door de begeleider. Wat ook prettig is, is dat cliënten zelf gericht informatie kunnen
opzoeken, ook wanneer de begeleider niet in de buurt is. De informatie is duidelijk weergegeven
door middel van tekst, afbeeldingen en video’s. Zo kunnen vragen van de cliënt laagdrempelig
beantwoord worden.

Meer informatie
iOS: http://apple.co/2i5dPf0
Android: http://bit.ly/2hWLF60
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Meer dan liefde.nl
Seksuele voorlichting/ website
Inhoud en doel
“Meer dan liefde.nl” is een website over vriendschap,
het menselijk lichaam, seks en nog veel meer. De website
behandelt een aantal onderwerpen die soms moeilijk lijken op
een eenvoudige manier. De thema’s die de website behandelt
zijn het ‘lichaam’, ‘vriendschap’, ‘partner’, ‘seksualiteit’, ‘kinderwens’
en ‘weerbaarheid’. De website is overzichtelijk vormgegeven en het is uitgevoerd in begrijpelijke
taal.

Doelgroep
De website is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Meer dan liefde.nl is heel geschikt om cliënten zelfstandig informatie op te laten zoeken over het
lichaam en relaties. De website is in begrijpelijke taal geschreven en elk stukje tekst heeft de
optie om voorgelezen te worden. Terwijl een vrouwenstem de woorden voorleest lichten deze geel
en paars op, zodat je kunt meelezen.
De website behandelt zes thema’s die allemaal hun eigen subthema’s hebben. Ook is er bij elk
thema een aantal opties zoals ‘veel gestelde vragen’, ‘links voor andere websites’, ‘persoonlijke
verhalen’ en tips voor het betreffende thema.
Alle thema’s zijn voorzien van schematische afbeeldingen die een duidelijk beeld geven van wat
er bij dat onderwerp besproken wordt.

Meer informatie
http://www.meerdanliefde.nl/
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Da’s alcohol
Van
makkelijk
tot zat
xtc

Voorlichting verdovende middelen
Inhoud en doel
De ‘Van
‘Da’s
makkelijk
alcohol zat’
tot xtc’
is een
appapp
geeft
dieje
informatie
actuele basisinformatie
geeft over
alcohol
over
de gebruik.
meest gebruikte
De app biedt
verdovende
informatie
middelen.
over deWat
effecten
zijn de
en
risico'sgebruikte
meest
van alcohol.
drugs?
Daarnaast
Hoe ziet
kun
hetjeeruit?
invoeren
Hoehoeveel
wordt het
je hebt
gedronkenWat
gebruikt?
en zo
zijnhet
risico’s?
alcoholgehalte
Hoe zit het
in je
met
lichaam
combinatiegebruik?
uitrekenen.
De app ‘van alcohol tot xtc’ van IrisZorg Preventie geeft antwoord
op deze en nog meer vragen.
Doelgroep
De app is geschikt voor jongeren.

Doelgroep
‘Van
alcohol tot xtc’ is geschikt voor iedereen die meer informatie zoekt over verdovende
Kosten
middelen.
Gratis

Kosten
Systeem

Gratis
‘Da’s makkelijk zat’ is beschikbaar voor iOS apparaten die draaien op een besturingssysteem van
4.3 of hoger. De app is volledig Nederlandstalig.

Systeem
De
app is alleen te downloaden voor Android apparaten met een besturingsysteem van 4.0 en
Bijzonderheden

hoger.
Wanneer
de app geïnstalleerd is Novadic
zal de app
vragen
of de
gegevens
opgehaald
mogen
Deze app
van verslavingszorginstelling
Kentron
gaat
over
de effecten
en risico's
van
worden.
Alleen
jeom
daarmee
akkoord
gaat kun jedrinken
gebruikmaken
van de
app.de game waarbij je
alcohol en
geeftals
tips
de risico's
van overmatig
te beperken.
Speel
fris moet vangen en het bier aan je voorbij moet laten gaan of check het alcoholgehalte in je
Bijzonderheden
lichaam met de promillagemeter.
De volgende informatie, van de meest gebruikte drugs, is met de app ‘Van alcohol tot xtc’ binnen
handbereik:
Meer informatie

Officiële
stofnaam met afbeelding
Website:
http://bit.ly/2h5Ciid

Uiterlijk en herkomst

Gebruiksmethode

Werking en duur

Risico’s

Afhankelijkheid

Combinatiegebruik

Wetgeving en markt.

Meer informatie
Download: http://bit.ly/2iffHoz
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All About Me Storybook
Digitaal communicatie paspoort
Inhoud en doel
Met deze app kan je een digitaal communicatiepaspoort
maken. Het kan je ondersteunen in het vertellen over je
familie, huis, hobby's, woonplaats etc. Je kunt de app ook
gebruiken om meer te leren over jezelf.

Doelgroep
All About Me Storybook is geschikt voor mensen met een communicatieve beperking.

Kosten
€ 2,99

Systeem
All About me Storybook is alleen beschikbaar voor iOS apparaten met een besturingssysteem van
7.1 of hoger. De app is Engelstalig, maar je kunt de tekst aanpassen en zelf inspreken.

Bijzonderheden
Twaalf hoofdstukken vertegenwoordigen persoonlijke categorieën, die je zelf in kan stellen.
Dit kan door foto’s te importeren ter ondersteuning van de visualisaties. Teksten kunnen op
iedere pagina worden toegevoegd, net als opgenomen geluid. Maak je eigen persoonlijke verhalen
door gebruik te maken van foto’s, tekst en geluid. De app biedt een eenvoudige manier van
communiceren over jezelf, hobby’s, familie en woonplaats.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2hL7nfk
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Animal Sounds HD
Dieren geluiden
Inhoud en doel
Met Animal Sounds HD maak je kennis met verschillende
dieren en hun geluiden. De applicatie bestaat uit 60 dieren.
In de applicatie is gebruik gemaakt van foto’s van de dieren.

Doelgroep
Animal Sounds HD is geschikt voor mensen met een verstandelijke
beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
Animal Sounds HD is alleen beschikbaar voor de iPad en draait op een besturingssysteem van 6.0
of hoger. De app is Engelstalig. Er worden afbeeldingen van dieren gebruikt waardoor kennis van
de Engelse taal niet nodig is.

Bijzonderheden
De app is zeer gemakkelijk in gebruik. Door een druk op het scherm hoor je jouw favoriete dier.
Ook krijg je het dier groter in beeld te zien wanneer je er op klikt.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2hguGhU
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Ella’s handen wassen
avontuur
Leer je handen te wassen
Inhoud en doel
In Ella´s handen wassen avontuur volg je Ella en haar
vrienden. Ze houden van buitenspelen en spelletjes doen in en
rondom het huis en de kinderopvang. Maar ondertussen worden
ze toch een beetje vies. Als het tijd is om te eten moeten ze hun
handen wassen, maar hoe doe je dat eigenlijk? Kan jij ze helpen?
Als het je lukt, bouwen jullie samen een feestje.

Doelgroep
Ella’s handen wassen avontuur is ontwikkeld voor kinderen tot en met 6 jaar. Het spel is echter
ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
Ella’s handen wassen avontuur is beschikbaar voor de iPad en Android tablet. De app vereist een
iOS systeem van 5.1.1 of hoger en een Android systeem van 2.2 of hoger. De app is
Nederlandstalig in te stellen.

Bijzonderheden
Ella’s handen wassen avontuur is een interactief spel waarbij je Ella en haar vriendjes volgt.
De figuurtjes zijn grappig weergegeven en hebben leuke persoonlijkheden. Tijdens het spel kom
je steeds in andere omgevingen terecht die allemaal een eigen uitdaging met zich meebrengen.
Met Ella’s handen wassen avontuur wordt handen wassen een leuke en vooral hygiënische
bezigheid.

Meer informatie
iOS: http://apple.co/2hKZDK6
Android: http://bit.ly/1rdrMsG

17

Huishoud Tips
Tips in de huishouding
Inhoud en doel
De Huishoud Tips-app geeft allerlei tips om sneller en beter
het huishouden te doen. De app geeft praktische tips en
oplossingen voor alledaagse problemen. De tips zijn kort en
verdeeld in duidelijke stappen. Dit is handig als je zelfstandig
wil wonen of als je meer zelfstandig wilt zijn binnen een
woongroep.

Doelgroep
Huishoud Tips is geschikt voor iedereen die zelfstandig het huishouden wil doen.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is alleen beschikbaar voor iOS apparaten die draaien op een besturingssysteem van 4.0 of
hoger. De app is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Huishoud Tips geeft tips over verschillende onderwerpen zoals schoonmaken, vlekken, klusjes en
schoonheid. De app heeft een uitstekende zoekmogelijkheid. Wil je weten hoe je een vetvlek uit
het tapijt krijgt. Vul in "vet" en de app laat je de oplossing zien. Wil je weten waarvoor je azijn
allemaal kunt gebruiken. Vul in "azijn" en het laat je zien waarvoor het allemaal gebruikt kan
worden.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2i6eI9u
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Kwikstart

Afstreeplijsten voor jongvolwassenen
Inhoud en doel
Kwikstart is een app die jongvolwassenen helpt om alle
dingen die je nodig hebt om een zelfstandig leven te leiden te
regelen. Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf
regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden,
studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet
overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart
vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over
jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips.

Doelgroep
Kwikstart is geschikt voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar.

Kosten
Gratis

Systeem
Kwikstart is beschikbaar op iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 7.0 of
hoger en een Android versie van 2.3.3 of hoger. De app is volledig Nederlandstalig. Ook is er een
webversie van Kwikstart beschikbaar.

Bijzonderheden
Kwikstart helpt jongeren om goed op een rijtje te krijgen wat er allemaal moet gebeuren om een
zelfstandig volwassen leven te leiden. Via de app of via de website kun je kiezen uit een aantal
onderwerpen zoals wonen, financiën, werk, school, gezondheid, verzekeren, nazorg, rechten en
plichten en achttien. Wanneer je op een van deze onderwerpen klikt krijg je een volgend menu te
zien waarin je kunt kiezen waar je meer informatie over wilt. Afhankelijk van het onderwerp krijg
je meer subonderwerpen of een informatie sheet met links en uitleg over het onderwerp.
Verder biedt de app een checklist waarop je kunt controleren of je alles gedaan hebt om
bijvoorbeeld je studiefinanciering aan te vragen.

Meer informatie
http://www.kwikstart.nl/
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Beat the Street

Oefenen met verkeersituaties
Inhoud en doel
Beat the Street is een app die levensechte verkeerssituaties
op de fiets nabootst. In combinatie met de VR gear,
de Virtual Reality bril van Samsung komt de app tot leven.
Door gebruik te maken van beeld en geluid waan je je in een
echte verkeerssituatie.

Doelgroep
Beat the Street is ontwikkeld voor scholieren van 13 tot 14 jaar, maar de app is geschikt voor
iedereen die meer ervaring in het fietsverkeer kan gebruiken.

Kosten
Gratis

Systeem
Beat the Street is beschikbaar als app op de volgende Samsung apparaten: de Samsung Galaxy
S6 serie, de Samsung Galaxy Note 4 en de Samsung Galaxy S7 serie. De app is alleen bruikbaar
in combinatie met de VR gear van Samsung. Beat the Street is te downloaden in de oculus store.

Bijzonderheden
Met Beat The Street leert Samsung met behulp van Virtual Reality de speler veiliger aan het
verkeer deel te nemen. Met behulp van Virtual Reality zit je midden in herkenbare
verkeerssituaties. Samen met terugkerende personages beleef je de meest voorkomende,
gevaarlijke momenten. Gelukkig is het in Beat The Street nooit echt ‘game over’ en mag je het
altijd opnieuw proberen. Op deze manier leer je spelenderwijs hoe je veilig aan het verkeer kunt
deelnemen.

Meer informatie
Website: http://bit.ly/2i6aoHd
Download: http://ocul.us/2ipSAEG
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VVN Praktisch
Verkeersexamen

Oefenen met verkeersituaties
Inhoud en doel
Het VVN Praktisch Verkeersexamen is een app waarmee je kunt
oefenen met verkeerssituaties op de fiets of te voet. Met de app kun je
diverse routes oefenen, je theorie bijspijkeren en je fiets checken. Het oefenen van de
verkeersregels is erg belangrijk om veilig en zelfstandig op stap te kunnen. Met de VVN app kun
je nu thuis in een veilige omgeving oefenen. Je kunt de gewone toetsvragen maken en je kennis
testen of je kunt aan je begeleider vragen om een route uit te stippelen in jouw wijk. Zo kun je je
voorbereiden op alle mogelijke situaties die je tegen kunt komen op een route.

Doelgroep
De app is ontwikkeld voor kinderen van de basisschool die in groep 7 hun verkeersexamen gaan
doen, maar hij is ook geschikt voor mensen die graag willen oefenen met de verkeersregels.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is beschikbaar op Android en iOS apparaten. De app vereist een iOS systeem van 6.0 of
hoger en een Android systeem van 2.2 of hoger. De app is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Je kunt met de app alleen oefenen of samen met je vrienden. Ook kun je je fiets controleren op
veiligheid. Zo weet je welke onderdelen er nog onveilig zijn op je fiets en kun je deze aanpassen.

Meer informatie
Website: https://vvn.nl/examenapp
iOS download: http://apple.co/2fc0a7I
Android download: https://goo.gl/ZzDy4q
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Breinstraat

Informatie over niet-aangeboren
hersenletsel
Inhoud
Breinstraat is een interactieve app voor jongeren, met
informatie over niet-aangeboren hersenletsel. Met tekst en
animaties wordt uitgelegd hoe de zorg eruit ziet als je hersenletsel
hebt en wat je nodig hebt om je leven weer op te pakken. Er wordt op een laagdrempelige manier
beschreven wat je kunt verwachten en hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen
van NAH in het dagelijks leven.

Doelgroep
Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Naast inzicht krijgen in je eigen situatie kun je ook een eigen hersenletselpaspoort maken. Dit
paspoort kun je sturen naar vrienden, familie en hulpverleners. Zo wordt het delen van je verhaal
makkelijker en hoef je het niet telkens opnieuw je verhaal te vertellen. Het paspoort kan dus
helpen om meer begrip te krijgen van je omgeving. .

Meer informatie
Website en download: https://www.breinstraat.nl/
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VraagApp

Snel antwoord op een vraag
Inhoud en doel
VraagApp is een app waarbij je allerlei vragen kunt stellen
aan vrijwilligers die het leuk vinden om vragen te
beantwoorden. Je kunt over heel veel onderwerpen vragen
stellen en krijgt zo snel mogelijk antwoord. Je kunt er terecht met
vragen of verschillende onderwerpen zoals: koken, regels en wetten
of het huishouden. De vraagapp is bedoeld voor snelle antwoorden op vragen zodat je daar geen
begeleiders voor hoeft te bellen, en jij zelfstandig verder kunt met je dag.

Doelgroep
De app is ontwikkeld voor mensen die vragen willen stellen en voor mensen die vragen willen
beantwoorden.

Kosten
Gratis voor cliënten van ’s Heeren Loo. Andere zorgaanbieders kunnen een offerte aanvragen via
de website. Het beantwoorden van vragen is gratis, mits je uitgenodigd bent.

Systeem
De app vereist op iOS apparaten versie 9.0 of hoger en verschilt bij Android per apparaat.

Bijzonderheden
Je kunt je vraagstellen aan meer dan 130 vrijwilligers. Je vraag verschijnt bij een paar van de
vrijwilligers in beeld en de vrijwilliger die op dat moment tijd heeft, beantwoordt jouw vraag. Als
de vrijwilliger niet reageert gaat, de vraag automatisch door naar de volgende vrijwilliger.

Meer informatie
Android: http://bit.ly/2ncblOX
iOS:
https://apple.co/2DGO7LW
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Ookjij.nl

Moeilijke dingen makkelijk gemaakt/
website
Inhoud en doel
Ookjij.nl is een website die een hele hoop onderwerpen op
een leuke en eenvoudige manier uitlegt. De website is
grotendeels tekstloos en legt alle onderwerpen uit met
afbeeldingen en audio.

Doelgroep
Ookjij.nl is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking, analfabeten en visueel
beperkten.

Bijzonderheden
De website is grappig vormgegeven en is volledig auditief. Een cartoon mannetje dat steeds terug
komt op verschillende pagina’s helpt je om te navigeren door de website. Op de website worden
een aantal thema’s behandeld:

Sport

Hoe werkt dat

Zet ’m op

Muziek

Het zoekbeest

Life magazine

Het mee journaal

Ook jij kunt meebeslissen

Ken jij je geschiedenis

Een spelletje doen.

Filmpje kijken.
Alle thema’s zijn uitgewerkt in subthema’s die allemaal een eigen icoontje of foto hebben. Zo kun
je bijvoorbeeld bij het thema ‘ken jij je geschiedenis?’ een boek kiezen. In dat boek staan foto’s
waar je op kunt klikken. Er begint dan een soort stripverhaal/film te spelen die uitleg geeft over
de foto. Aan het einde van het verhaal kan er een quiz worden gespeeld.

Meer informatie
http://ookjij.nl
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Steffie.nl

Moeilijke dingen makkelijk gemaakt/
website
Inhoud en doel
Steffie is een vrouwelijk volwassen animatiepoppetje dat
moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt.
Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, hoe je gezonde keuzes
maakt en wat het ondersteuningsplan is.

Doelgroep
Mensen met een lichte tot matige verstandelijk beperking.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Alle teksten worden uitgesproken.
Steffie.nl bespreekt de volgende onderwerpen:

gezondheid

ondersteuning

vrije tijd

liefde

eten en drinken

geld

reizen

computeren

Meer informatie
https://www.steffie.nl/
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Williewebwijs.nl

Online cursus informatievaardigheden/
website
Inhoud en doel
Williewebwijs.nl is een website die een online cursus aanbiedt
voor het ontwikkelen van informatievaardigheden. Steeds meer
dagelijkse dingen gaan via het internet en mediawijsheid is
daarbij belangrijk. Door de cursus van Willie Webwijs kunnen
mensen met een verstandelijke beperking nu veilig leren surfen op
het web.

Doelgroep
Williewebwijs.nl is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis. Voor het gebruik van Williewebwijs.nl moet er wel een account aangemaakt worden.
Ook dit is geheel gratis.

Bijzonderheden
Willie is een ‘crash test dummy’ die allerlei test moet uitvoeren van de professor. De speler moet
Willie helpen om alle test uit te voeren. Pas als alle tests goed zijn uitgevoerd krijgt Willie een
diploma. Dit is het webwijs diploma.
Willie webwijs zorgt ervoor dat ook mensen met een verstandelijke beperking mediawijs worden.
Mediawijsheid is een van de belangrijkste ’21 century skills’ en zorgt ervoor dat mensen meer
zelfstandig kunnen leven.

Meer informatie
http://www.williewebwijs.nl/
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Smart met geld
Leren over geld/ website
Inhoud
Smart met geld is een website die speciaal voor moeilijk
lerende jongeren is opgezet. De website bevat een e-learning
programma over omgaan met geld. Het programma bestaat uit
een trainingsprogramma van leerlingen tussen de 15 tot 18 jaar.
Naast de online lessen is het ook mogelijk om lessen in de praktijk te
volgen bij Smart met geld.

Doelgroep
Smart met geld is geschikt voor moeilijk lerende jongeren, maar het platform is beschikbaar voor
iedereen die beter met zijn geld om wilt leren gaan.

Kosten
Gratis

Systeem
Smart met geld is een website. Je kunt er dus gebruik van maken met elk apparaat dat beschikt
over een webbrowser.

Bijzonderheden
De online cursus bestaat uit 8 lessen met verschillende onderwerpen. Voordat je aan de slag kunt
moet je wel een account aanmaken en vervolgens inloggen. De volgende onderwerpen worden in
de lessen besproken:

Kennismaking

Grip op je uitgaven

Schulden

Reclame

Groepsdruk

Foute vriendjes/ foute keuzes

Van wie krijg je steun?

Slim shoppen

Meer informatie
Website:
http://bit.ly/2ry98CX
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Snap je geld

Leren over geld/ website
Inhoud en doel
Snap je geld is een website die je leert om te gaan met geld.
Je bepaald zelf wat je wil leren over geld en met welk
onderwerp je gaat oefenen. Zo kun je altijd op je eigen niveau
aan de slag. Tijdens het oefenen beantwoordt je een aantal vragen.
Met het beantwoorden van die vragen verdien je punten. Deze punten
krijg je in de vorm van goudstaven en worden bewaard in je kluis. Jouw persoonlijke kluis is
gekoppeld aan jouw eigen account die je kunt aanmaken door middel van een emailadres en een
wachtwoord.

Doelgroep
Snap je geld is geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Kosten
Gratis.

Bijzonderheden
Op de website zijn er veel verschillende onderwerpen waarmee je kunt gaan oefenen. De
onderdelen die je kunt kiezen zijn:
 Geld en rekenen
 Administratie bijhouden
 Mijn inkomsten en uitgaven
 Lenen en uitlenen
 Sparen en toekomst
 Hulp bij geldzaken
 Een week met Pascal
 Goedkoper leven
 Testen wat ik weet
Al deze onderwerpen hebben met geld te maken. Per onderwerp staat er een cijfer in de hoek van
het beeld. Dit cijfer vertelt je hoeveel vragen je voor dit onderdeel kunt beantwoorden. Ben je al
met een onderwerp begonnen, maar ben je nog niet helemaal klaar? Geen probleem! Jouw
voortgang wordt gewoon opgeslagen.

Meer informatie
https://www.snapjegeld.nl/
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