Applicaties
Voor mensen
met een beperking
Vermaak

Voorwoord
Beste collega’s,
Voor je ligt weer een update van 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.
Er staan ook tips in over functionaliteiten van de iPhone en iPad en een paar websites.
In dit app boek 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!
Let er op 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
aan de regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt er een app een aantal maanden na het verschijnen van dit boekje?
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
Ook zijn ze te downloaden op het medewerkers portaal van ’s Heeren Loo. Ga dan naar services,
kennisplein en dan vind je onder het kopje ‘innovatie en optimalisatie’ de link naar ‘publicaties
en links’. Hier vind je in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Veel plezier met het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Wil je meer leren over digitale
vaardigheden voor medewerkers? Breng dan een bezoekje aan www.digitaal-vaardig.nl
Namens ’s Heeren Loo
Team Innovatie
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Deze applicaties zijn ontwikkeld ter vermaak.
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Bubl Draw

Tekenen en muziek maken
Inhoud en doel
Bubl Draw is een app waarmee je kunt tekenen met muziek.
Daarbij wordt een gevoel voor kleur, vorm en geluid
ontwikkeld. De creativiteit wordt gestimuleerd door te kiezen
uit verschillende kleurpaletten en muzieksoorten.

Doelgroep
Bubl Draw is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
€ 3,99

Systeem
Bubl Draw is alleen verkrijgbaar voor iOS apparaten met een besturingsysteem van 6.0 of hoger.
De app is niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar wel in een aantal andere talen, waaronder
Engels. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor een Nederlandstalige gebruiker omdat de app
heel eenvoudig te bedienen is.

Bijzonderheden
Belangrijke functies van de app zijn:

Tekenen en muziek maken een unieke combinatie waardoor de creativiteit geprikkeld
wordt.

Het is ook een creatief communicatiemiddel.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2hnoWhu
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Levensboek

Een dagboek om te delen
Inhoud en doel
Levensboek is een app waarmee je op een eenvoudige manier
bijzondere momenten en gebeurtenissen in je leven kunt delen
met vrienden, familie, vertegenwoordigers en begeleiders.
De levensboek app maakt het mogelijk om alleen te werken, maar
je kunt ook samen een Levensboek maken. De eigenaar van het
Levensboek bepaalt met wie hij zijn informatie wil delen, of wie er mag inloggen om het boek te
bekijken. Iedereen die toegang heeft gekregen tot het Levensboek kan thuis, achter de computer
het Levensboek invullen met foto’s, video’s en tekst. Het gemaakte boek verschijnt dan vanzelf in
de app. Het is mogelijk om met een app meerdere Levensboeken te maken van meerder
personen. Dus ook als jij je tablet deelt kun je zelf aan de slag met Levensboek.

Doelgroep
Levensboek is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar kan ook
gebruikt worden door senioren en kinderen.

Kosten
Het downloaden van de app is gratis. Om gebruik te maken van de app heb je een abonnement
nodig. Dit abonnement kost €3,49 per jaar.

Systeem
Levensboek is te downloaden op de iPad met een besturingssysteem van 8.1 of hoger.

Meer informatie
Website: https://www.sherpa.org/levensboek/
Download: https://apple.co/2NEV9Bv
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CliniClowns App
Chatten met de CliniClowns
Inhoud en doel
De CliniClowns App is speciaal ontwikkeld door de
CliniClowns. Met de app kun je in contact komen met de
CliniClowns door met ze te chatten en zelfs met ze te
videobellen! De Clowns staan elke dag klaar om te videobellen
en te chatten op uitgekozen momenten. Wanneer de clowns even
niet online zijn kun je grappige filmpjes kijken en meedoen met de live
theatervoorstelllingen.

Doelgroep
Deze app is ontwikkeld voor kinderen met een ernstige ziekte of met een handicap. De app is
echter geschikt voor een veel grotere doelgroep, zo ook voor mensen met een beperking.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Elke dag zijn er weer andere clowns online op verschillende momenten. Om met ze te kunnen
chatten en videobellen moet je wel eerst een account aanmaken. Zo blijft de omgeving veilig.
Wil je jouw favoriete clown spreken? Kijk dan in de agenda wanneer hij of zij weer aanwezig is!

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2mL8yzv
Android download: http://bit.ly/2zVZWew
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Fireworks Arcade
vuurwerkspel

Inhoud en doel
Fireworks Arcade is een app vol met verschillend vuurwerk
spelletjes. Je kunt gewoon vrij spelen met het digitale
vuurwerk, maar je kunt ook kiezen voor speciale spelletjes
met een wedstrijdelement. Je kunt kiezen voor ‘showmode’
waarbij zelf een prachtige vuurwerkshow kunt maken. Er zijn allemaal
verschillende kleuren en vormen vuurwerk te zien. Zet je vinger op het scherm en teken op een
manier die je nog nooit eerder hebt ervaren. Schud je telefoon heen en weer voor een
spectaculaire finale!

Doelgroep
Deze app is geschikt voor verschillende doelgroepen.

Kosten
Gratis

Systeem
De app is beschikbaar op Android en iOS apparaten. De app vereist een Android
besturingssysteem van 4.0.3 of hoger en een iOS besturingssysteem van 7.0 of hoger. De app is
Engelstalig, maar kennis van de Engelse taal is niet vereist omdat de app niet taalgericht is.

Bijzonderheden
In de app zijn drie verschillende spellen te vinden die elk een andere modus kennen. Zo is er
‘Spark Samurai’ waarbij je lichtbollen met een swipe moet opvangen. Pas wel op voor de
bommen! In het spel ‘Minefield’ tik je de lichtbollen aan waardoor ze uit elkaar spatten in prachtig
vuurwerk. In het spel ‘Someone said’ is het de bedoeling dat je de bollen in de juiste volgorde
aantikt.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/1K8D9FK
Android download: http://bit.ly/2zUMZlD
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Fluidity HD
kleurenspel

Inhoud en doel
Fluidity HD is een rustgevende app waarmee je door het
scherm van je iPad of iPhone aan te raken een prachtige flow
krijgt van figuren en kleuren. Door je vinger over het scherm
te bewegen zullen de kleuren en vormen veranderen.

Kosten
Gratis

Doelgroep
Deze app is geschikt voor verschillende doelgroepen.

Bijzonderheden
Door de in-app aankopen zijn er verschillende geluiden en functionaliteiten aan te schaffen. Zo
kunnen er nieuw geluiden toegevoegd worden voor een nog rustgevendere ervaring.
De app kan mensen bijstaan die veel stress ervaren of onrustig zijn. Na 5 minuten op de app zijn
de meeste mensen weer helemaal kalm.
Fluidity HD is alleen beschikbaar voor iOS apparaten.

Meer informatie
Download: http://apple.co/1nPLZxE
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Woorden raden
(galgje)
woordspel

Inhoud en doel
Woorden raden (galgje) is een vriendelijke variant op het
oude spel galgje. Met dit spel wordt je uitgedaagd om binnen
acht zetten het juiste woord te achterhalen. Daarbij is het ook
mogelijke om een letter te kopen. Het is ook mogelijk om samen
op de bank voor je tegenstander een woord in te voeren dat
geraden moet worden. Het vergroot de woordenschat.

Doelgroep
Mensen met een lichte tot matige verstandelijk beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
Galgje is geschikt voor iOS systemen van 8.0 of hoger.

Bijzonderheden
Bij de gratis versie is alleen de makkelijke variant geactiveerd. Hiermee krijg je altijd 5-letter
woorden, mag je 3 letters kopen en mag je 8 fouten maken.
Er zijn verschillende categorieën beschikbaar zoals:

Dieren

Geografie

Groente en fruit

Meer informatie
Download: http://apple.co/2iD8cYP
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Handbrake Valet
Parkeerspel

Inhoud en doel
Handbrake is een grappig spelletje waarmee je een auto moet
parkeren. De app is zeer simpel vormgegeven en gemakkelijk
te gebruiken.

Doelgroep
Handbrake is geschikt voor alle doelgroepen.

Kosten
Gratis

Systeem
Handbrake is beschikbaar op iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 8.0 en
hoger en een Android versie van 4.1 en hoger.

Bijzonderheden
Handbrake is heel eenvoudig. Je drukt op de grote blauwe ‘play’ knop en het spel begint. Je auto
rijdt door een straat. Wanneer je een parkeerplekje ziet druk je op het scherm zodat je auto gaat
inparkeren. Wil je links inparkeren? Dan druk je op de linkerhelft van het scherm. Wil je rechts
inparkeren? Dan druk je op de rechterhelft. Als je een parkeerplaats mist ben je af. Ook als je
tegen een andere auto aanbotst ben je af. Let dus goed op!

Meer informatie
iOS download : https://apple.co/2jJ4uLN
Android download : http://bit.ly/1L9fdtu
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Hoopa City

Bouw je eigen stad
Inhoud en doel
Met Hoopa City bouw je zelf een stad. Je kunt huizen bouwen,
wegen, bedrijven, noem maar op. Laat je verbeelding de vrije
loop en richt de stad zo in als jij dat wilt. Door verschillende
elementen te combineren krijg je unieke gebouwen.

Doelgroep
Hoopa City is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
€ 3,49

Systeem
Hoopa City 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 niet in het Nederlands in te stellen,
maar wel in andere talen, waaronder Engels. De app is zo eenvoudig te bedienen dat kennis van
de Engelse taal niet nodig is.

Bijzonderheden
Belangrijke functies van Hoopa City zijn:

Bouw je stad zoals jij dat wilt.

Speel en experimenteer met verschillende bouwelementen.

Ontdek alle verschillende gebouwen.

Sla meerdere steden op. Hierdoor is de app geschikt voor meerdere personen in
bijvoorbeeld een woongroep.

Gebruik de bouwgids, of ga zelf aan de slag.

Er is geen tijdslimiet

Geen in-app aankopen of externe reclame.

Meer informatie
iOS download: https://apple.co/2I4IPwl
Android download: https://bit.ly/2IpKhZu
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iSjoel
Sjoelen

Inhoud en doel
Sjoelen, wie kent het niet? In deze eenvoudig te bedienen
fun-app kun je door middel van swipe-bewegingen
sjoelstenen door de poortjes mikken.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen die de swipe-beweging kan maken op telefoon
of iPad.

Kosten
Gratis

Systeem
iSjoel is geschikt voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 5.0 of hoger
en een Android versie van 4.0 of hoger.

Bijzonderheden
Je mikt 30 stenen door de vier poortjes aan de achterzijde van de sjoelbak. Als een steen
helemaal door het poortje is, dan levert hij 1, 2, 3, of 4 punten op. Heb je een steen door alle vier
de poortjes, dan krijg je nog eens 10 bonuspunten. Het loont dus om je stenen gelijkmatig over
de poortjes te verdelen. Zijn je stenen op, dan worden de stenen die nog op het bord liggen
verzameld voor een tweede en derde ronde. Het totaal behaalde aantal punten vormt je
eindscore. Voor mensen met een wat grovere motoriek gaat het beter op de iPad.

Meer informatie
iOS download : http://apple.co/2hsi2es
Android download : http://bit.ly/2iDlqRb
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RedRoom

The Voice of Holland
Inhoud en doel
Met de RedRoom app ben je dit jaar nog dichterbij The Voice
of Holland dan ooit tevoren! Met de nieuwe Virtual Reality
functie is het net alsof je in de zaal zit en alles live meemaakt.
De nieuwe RedRoom app heeft nu meer functies dan ooit.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die The Voice of Holland kijkt.

kosten
Gratis

Systeem
RedRoom is beschikbaar voor iOS apparaten die draaien op een besturingssysteem van 8.0 of
hoger en voor Android apparaten die draaien op een besturingssysteem van 4.1 of hoger. De app
is volledig Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Naast dat je in het publiek kunt zitten tijdens The voice of Holland kun je nu ook zelf de ster van
de show zijn. Warm je stem op bij de zangcoach, krijg een poedertje in de visagie, voel de
spanning backstage en betreed zelf het podium. Je kunt nu zelfs plaatsnemen in de coachstoel!
Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een VR-bril opzetten. Je kunt de zangtalenten
beoordelen en voorspellen welke de volgende ronde gaan halen. Daarmee maak je kans op
fantastische prijzen.

Meer informatie
http://www.thevoiceofholland.com/360
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Sing! Karaoke by
Smule
Zingen

Inhoud en doel
Sing! Karaoke by Smule is een app waarmee je eenvoudig met
je telefoon karaoke kan zingen. Je kunt alleen zingen of met je
vrienden. Je kunt muziek kiezen uit verschillende genres en je
kunt je eigen stem vervormen tot die van een echte popster.

Doelgroep
Sing! Karaoke by Smule is geschikt voor iedereen die graag zingt.

Kosten
Het downloaden van de app is gratis. Je krijgt een aantal gratis nummers die je kunt zingen.
Voor sommige opties en nummers moet je betalen met credits. De credits kosten tussen de
€ 0,99 en € 39,99.

Systeem
Sing! Karaoke by Smule is geschikt voor alle iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS
versie van 8.0 of hoger en een Android versie van 4.1 en hoger. De Android-versie werkt niet
hetzelfde als de iOS versie. Zo kun je bij de Android-versie geen effecten toepassen en ook niet
jezelf opnemen. Je krijgt dus alleen een lied te horen en je krijgt tekst in beeld. Meer dan dat
doet de Android-app niet. De app is niet in het Nederlands in te stellen, maar wel in het Engels.

Bijzonderheden
Met Sing! Karaoke by Smule kun je liedjes zingen en zelf opnemen. Ook kun je een duet zingen
met je vrienden of met de zanger/zangeres van het lied zelf. Wanneer je klaar bent met zingen,
kun je allemaal aanpassingen maken aan je opname. Je kunt bijvoorbeeld een echo instellen of
autotune op je stem zetten.

Meer informatie
https://www.smule.com/apps
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Smash Hit
Balspel

Inhoud en doel
Smash Hit is een spel waarmee je met een balletje doelen
moet raken. In het spel beweeg je door een soort doolhof
waarbij je steeds balletjes gooit om obstakels te breken.
Ook gooi je balletjes naar doelen om meer balletjes te
verdienen. Als je balletjes op zijn ben je af. Wanneer je af bent
kun je verder gaan bij het laatste ‘checkpoint’ waar je geweest bent.

Doelgroep
Smash Hit is geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met een
autisme spectrumstoornis.

Kosten
Het downloaden en spelen van de app is gratis. Verder zijn er in-app aankopen die in prijs
variëren van € 2,24 tot € 2,29.

Systeem
Smash Hit is geschikt voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 6.0 of
hoger en een Android versie van 2.3 of hoger. De app is niet beschikbaar in het Nederlands,
maar wel in een aantal andere talen, waaronder Engels. De app is echter zo eenvoudig dat dit
geen belemmering hoeft te zijn voor de speler. Het spel is te spelen zonder dataverbinding.

Bijzonderheden
Het spel Smash Hit is erg leuk om te spelen. Je kunt jezelf uitdagen om steeds verder te komen.
Het spel is erg mooi vormgegeven. De geluiden en muziek die het spel biedt maakt het helemaal
af.

Meer informatie
iOS download : http://apple.co/2igmw94
Android download : http://bit.ly/1fqRD9u
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Sort It Out
Sorteerspel

Inhoud en doel
Het opruimen van je kamer is nog nooit zo leuk geweest.
Leer over het sorteren en ordenen met deze leuke, opruim
app. Deze app helpt de ontwikkeling van conceptualisering,
visuele waarneming en fijne motoriek. Met hulp van de
begeleiding kan het ook de ontwikkeling van de taalvaardigheid
stimuleren.

Doelgroep
Sort it Out is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
De app is gratis te downloaden en de eerste twee levels zijn gratis te spelen. Daarna kun je de
volledige versie aanschaffen voor € 2,99.

Systeem
Sort It Out is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van
5.1.1 of hoger en een Android versie van 3.0 en hoger. De app is geheel Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Sort It Out heeft meerdere delen. Alle delen lopen op in moeilijkheidsgraad.
Bij Sort It Out krijg je verschillende objecten te zien die je naar de juiste plaats moet slepen.
Bijvoorbeeld: auto’s moeten op de weg, vliegtuigen in de lucht en boten in het water. Als je alle
voorwerpen op de juiste plaats hebt gezet komt er een smiley in beeld: je hebt het level
uitgespeeld.

Meer informatie
iOS download:
Sort It Out 1: http://apple.co/2iDhgg9
Sort It Out 2: http://apple.co/2ipZQAl
Android download:
Sort It Out 1: http://bit.ly/2iDhRyA
Sort It Out 2:
http://bit.ly/2hvGBsv
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Sphero
Robotbal

Inhoud en doel
Sphero is een bolvormige robot waar je allerlei verschillende
dingen mee kunt doen. De Sphero werkt alleen met speciale
Sphero apps waarmee je de kleine robot bestuurd. Er zijn meer
dan 30 verschillende Sphero apps verkrijgbaar in de appstore.
Er worden hier een aantal leuke apps genoemd. Als je meer Sphero
apps wil bekijken, gebruik dan de zoekterm Sphero 2.0 apps in de zoekbalk van de Appstore of in
de Playstore.

Doelgroep
De Sphero apps zijn geschikt voor iedereen die in het bezit is van een Sphero.

Kosten
Gratis

Systeem
De verschillende Sphero apps draaien op meerdere besturingssystemen. Voor meer informatie per
app kijk dan op de website van de gewenste app.

Bijzonderheden
Sphero: Sphero is de originele app die je altijd nodig hebt wanneer je de Sphero wil gebruiken.
Met deze app stel je je persoonlijke voorkeuren in zodat de andere apps beter draaien. Door met
deze app te spelen krijgt je Sphero steeds meer snelheid, nieuwe kleuren en andere boosts.
Hoe meer je met de Sphero speelt, hoe leuker en beter je wordt.
Sphero Edu: Deze app maakt het mogelijk om zelf je Sphero te programmeren. Deze app is heel
eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat ook mensen zonder computer ervaring met computers
gemakkelijk verschillende routes voor de Sphero uit kunnen stippelen.

Meer informatie
Sphero
Sphero
Sphero
Sphero
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Android: http://bit.ly/2mOah2h
iOS: http://apple.co/2lgefEu
Edu Android: http://bit.ly/2fH4YSk
Edu iOS: http://apple.co/2lC2rIL

Storytel

Voorgelezen boeken
Inhoud
Storytel is een digitale abonnementsdienst waarmee je
audioboeken kunt luisteren op je smartphone. Met de app kun
je naar audioboeken luisteren waar je maar wilt, en wanneer je
maar wilt. Je kunt kiezen uit meer dan 60.000 titels, waaronder
bestsellers, thrillers, non-fictie,, kinderboeken, romans, en nog veel meer.
Er zijn zowel Nederlandse als Engelstalige titels te vinden in de app.

Doelgroep
Storytel en audioboeken in het algemeen zijn zeer geschikt voor mensen die moeite hebben met
lezen, maar zijn ook leuk en ontspannend voor iedereen die graag verhalen hoort.

Kosten
€9,99 per maand

Bijzonderheden
Met storytel heb je al je verhalen bij de hand. Je kunt ervoor kiezen om online te luisteren, maar
je kunt ook een audioboek downloaden en offline naar jouw favoriete verhalen luisteren. Zo kun
je op elk moment van de dag genieten van de beste verhalen zonder dat je Wifi hebt. Naast
boeken zijn er ook een hele hoop andere dingen te ontdekken op storytel. Zo zijn er meerdere
meditatie en mindfullnes oefeningen die te beluisteren zijn en zijn er ook e-books te lezen. Zo is
er voor iedereen wat wils in deze app.

Meer informatie
Website en download: https://www.storytel.nl/app
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Talking Tom Cat
Napraat app

Inhoud en doel
Talking Tom is een pratende kat. Maak een geluid of zeg een
woord en Tom herhaalt wat je zegt. Daarnaast kan er geklikt
worden op kleine afbeeldingen naast Tom, dan volgt er een
actie. Talking Tom is er in vele varianten.

Doelgroep
Talking Tom is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking die hun spraak willen
verbeteren of die graag spelletjes spelen.

Kosten
Gratis

Systeem
Talking Tom is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van 7.0
of hoger en een Android versie van 4.1 en hoger. Talking Tom is Engelstalig, maar dit is
nauwelijks een belemmering voor mensen die geen Engels spreken. Talking Tom is zo eenvoudig
dat het zelfs zonder de Nederlandse taal bruikbaar is.

Bijzonderheden
Talking Tom is er in allerlei verschillende vormen. Zo is er ook een ‘Talking Ginger’ in de vorm
van een kitten en een ‘Talking Ben’ in de vorm van een hondje. Talking Tom is het originele
pratende app-dier. Je kunt tegen Tom praten, je kunt hem eten geven en je kunt hem aaien.
Tom is het perfecte virtuele huisdier.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2igujDT
Android download: http://bit.ly/VixVoW
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Talking Angela
Napraat app

Inhoud en doel
Talking Angela is de vrouwelijke versie van Talking Tom.
Talking Angela is een damespoes die leeft in Parijs en alles
nazegt wat jij zegt. Je kunt Talking Angela ook allerlei
verschillende outfits geven en je kan regelmatig cadeautjes
openen voor Angela.

Doelgroep
Talking Angela is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking die hun spraak willen
verbeteren of die graag spelletjes spelen. Talking Angela is leuk voor alle mensen die houden van
modespelletjes.

Kosten
Gratis

Systeem
Talking Angela is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van
7.0 of hoger en een Android versie van 4.1 en hoger. Talking Angela is Engelstalig, maar dit is
nauwelijks een belemmering voor mensen die geen Engels spreken. Talking Angela is zo
eenvoudig dat het zelfs zonder de Nederlandse taal bruikbaar is.

Bijzonderheden
Angela kan verschillende kleren en make-up dragen en je kunt met Angela gelukskoekjes openen
en daar wijsheden uit halen. Talking Angela zou niet bij Talking Tom horen als ze niet zou praten.
Angela herhaalt alles wat jij zegt in een grappig stemmetje. Angela is het perfecte modebewuste
virtuele huisdier.

Meer informatie
iOS download : http://apple.co/2hvLtOh
Android download : http://bit.ly/2i6EHO0
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Tiny Lotto
Lotto

Inhoud en doel
Tiny Lotto is een zeer simpel match spelletje (lotto), waarbij
de speler twee dezelfde plaatjes moet matchen. Er komt
steeds een nieuw plaatje in beeld en de speler sleept dat
plaatje naar dezelfde afbeelding op de grote plaat. Er zijn een
aantal thema’s: muziekinstrumenten, vormen, letters, kleuren,
cijfers, fruit, voertuigen, wilde dieren, boerderij dieren, kleren en
eten.

Doelgroep
Tiny Lotto is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kosten
Een deel van de kaarten is gratis en voor de rest moet je bijbetalen (€ 2,99).

Systeem
Tiny Lotto is alleen beschikbaar voor iOS apparaten met een besturingssysteem van 4.3 of hoger.

Bijzonderheden
Tiny Lotto is kleurrijk vormgegeven en eenvoudig te begrijpen. Het spel stimuleert het korte
termijn geheugen en de herkenning van objecten. Het is kort en overzichtelijk.
Bij de instrumenten en de dieren hoor je de geluiden. Het is een leuke app om de concentratie te
verbeteren.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2iDiBDT
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Toca Store
Winkeltje spelen
Inhoud en doel
Toca Store is een app die de iPhone of Ipad omtovert tot een
virtuele winkel. Het klassieke winkeltje spelen dus zonder dat
je iets hoeft op te ruimen! Je kunt het alleen of samen spelen.
Toca Store stimuleert het rollenspel van koper en verkoper.
Zo wordt de fantasie geprikkeld, maar er worden ook belangrijke
dagelijkse vaardigheden geoefend.

Doelgroep
Toca Store is geschikt voor verstandelijk beperkten.

Kosten
€ 2,99

Systeem
Toca Store is beschikbaar voor iOS apparaten die draaien op een systeem van 6.0 of hoger.
De app is uitgewerkt in verschillende talen, maar niet in het Nederlands. De app is echter zo
eenvoudig te bedienen en relatief taalloos dat het geen belemmering moet zijn voor het gebruik
ervan.

Bijzonderheden
Met Toca store leert de speler:

Om de beurt te spelen.

Coöperatief leren.

Onderhandelen.

Wiskundige basisvaardigheden.

Producten beheren.
Met Toca store kies je uit 34 verschillende producten om te verkopen in jouw winkel.
Je kunt daarvan zelf de prijs bepalen. Vrolijke animaties en geluiden vergezellen je tijdens het
winkelproces. Je kunt het alleen spelen of samen met iemand. Er zijn geen regels, dus laat je
fantasie de vrije loop.

Meer
informatie
\

Website: http://bit.ly/2oXm7sN
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TVGids.nl
Inhoud en doel
Met TVGids.nl ontdek je snel wat je wilt kijken,
op TV of on-demand. Laat je verrassen door de leukste
video's van YouTube en mis nooit meer je favoriete film of
serie met de agendafunctie. Of het nu op tv wordt uitgezonden
of via Netflix, Pathe Thuis of RTL XL. Je vindt het allemaal via de
TVGids.nl app. TVGids.nl heeft een complete gids met meer dan
100 tv zenders en super veel tips voor films, series en sport.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die van TV kijken houdt.

Kosten
Gratis

Systeem
TVGids.nl is beschikbaar als app voor iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS
systeem van 7.0 of hoger en een Android systeem van 4.0.3 en hoger. De app is Nederlandstalig
en op Nederlandse zenders gericht. Er is ook een webversie van TVGids.nl die te bezoeken is op
elk apparaat dat een webbrowser heeft.

Bijzonderheden
Belangrijke functies van de TVGids.nl app zijn:

Het meest complete zenderaanbod.

Uitgebreide kijktips, aangeboden door TVGids.nl.

Mogelijkheid je eigen overzicht(en) samen te stellen.

Trailers en promo's bij diverse films en programma's.

Gratis alerts.

Delen met je vrienden.

Zoeken op trefwoorden.
Bij gebruik moet er rekening gehouden worden met de vele reclame die altijd in beeld is.

Meer informatie
Website: http://www.tvgids.nl/
iOS download:
http://apple.co/2igrd2K
Android download:
http://bit.ly/2igrC57
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Volt

Bliksemspel
Inhoud en doel
Volt creëert levendige bliksemschichten die je zelf kunt
Aanpassen en waar je grapjes mee kunt uithalen. Je kunt er
fantastische achtergronden mee maken en je kunt duelleren
met Jedi Force Lightning! Je kunt de app ook gebruiken om
levensechte bliksemschichten uit je vingers te laten schieten.

Kosten
Gratis

Doelgroep
Deze app is geschikt voor verschillende doelgroepen.

Bijzonderheden
Deze app werkt uitstekend om tot rust te komen in stressvolle situaties. Volt is alleen beschikbaar
voor iOS apparaten.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2hqAt20
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Rijksmuseum app
Aanvullende informatie in het
Rijksmuseum
Inhoud en doel
Met deze Rijksmuseum app kun je in het museum in Amsterdam
zelf op pad om kunstwerken te verkennen, of je kan één van de
tours volgen. De Rijksmuseum-app heeft een eenvoudig
uitgangspunt: meer schilderijen bekijken. Hiervoor heeft de app een unieke magischvensterfunctie, waarmee je bijzondere verhalen en verrassende details kunt ontdekken over de
collectie van het Rijksmuseum en het gebouw. Er is ook een derde informatielaag, ‘Meer weten’,
waarin een experts aan het woord komen.

Doelgroep
De Rijksmuseum app is geschikt voor mensen die houden van kunst en cultuur.

Kosten
Gratis

Systeem
Deze app vereist een iOS versie van 8.2 of hoger. De app is ook beschikbaar voor Android
toestellen van Android versie 4.1 of hoger.

Bijzonderheden
De app maakt gebruik van 3D-audio, waardoor jij je als luisteraar in een driedimensionale ruimte
waant. De Rijksmuseum app bevat ook een speciaal familiespel. Het familiespel is geschikt voor
volwassenen en voor kinderen tussen vanaf 6 jaar. Je kan je favorieten kunstwerken eenvoudig
bewaren. Met jouw Rijksstudio kan je favoriete kunstwerken verzamelen, afdrukken en
downloaden om je eigen creaties te maken.
Let op! Deze app is alleen geschikt voor een daadwerkelijk museum bezoek. Het is dus geen
virtuele tour door het museum.

Meer informatie
Android download: http://bit.ly/1Si5SA2
iOS download: http://apple.co/1QaQIvo
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Bitmoji

Gepersonaliseerde emoticons
Inhoud en doel
Bitmoji is een app waarmee je gepersonaliseerde emoticons
kunt maken. Wanneer je de app download moet je je eerst
aanmelden. Vervolgens maak je jouw avatar. Een avatar is een
figuurtje dat op jou lijkt. Je kunt alles aan je avatar veranderen
zoals je kapsel, de vorm van je gezicht, je huidskeur en je kleding.
Je kunt jouw avatar op jou laten lijken, maar je kunt ook iemand maken die je kent of gewoon
een heel nieuw persoon maken. Wanneer je dit gedaan hebt kun je jouw avatar allerlei gekke
dingen laten doen. Zoek in de zoekbalk wat je wil dat je avatar doet en meestal is er wel een
afbeelding die aansluit bij jouw idee. Vervolgens kun je deze versturen naar andere mensen via
Whatsapp, email, Facebook en andere chatprogramma’s. Zo heb je gepersonaliseerde emoticons
die voor elke gelegenheid jouw gevoelens uitdrukken.

Doelgroep
Bitmoji is geschikt voor iedereen.

Kosten
Gratis

Systeem
Bitmoji is geschikt voor apparaten met een iOS besturingssysteem van 9.0 of hoger en apparaten
met een Android besturingssysteem van 4.3 of hoger.

Meer informatie
Website & download: https://www.bitmoji.com/
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