Applicaties
voor medewerkers
in de zorg
Reizen, educatief & creatief

Voorwoord
Beste collega’s,
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 aan je regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt er 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 op het medewerkers portaal van ’s Heeren Loo. Ga dan naar
https://mp.sheerenloo.nl/web/innovatie/publicaties-en-links
Hier vind je in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Veel plezier met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Wil je meer leren over digitale
vaardigheden voor medewerkers? Breng dan een bezoek aan www.digitaal-vaardig.nl
Namens ’s Heeren Loo,
Team innovatie
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Inhoud
Deze apps zijn ontwikkeld voor het plannen van je reis:
Google Maps
HogeNood
Waze
9292OV
On The Go
AroundMe

navigatie
vind een toilet
navigatie
reisplanner
tanken en parkeren achteraf
betalen
locaties vinden in jouw buurt

blz.
blz.
blz.
blz.

4
5
6
7

blz. 8
blz. 9

De volgende apps zijn educatief:
Kleine Stapjes
NAH-wijzer
Free Learning
Kennisapp LVB

ontwikkeling in beeld
informatie over niet-aangeboren
hersenletsel
gratis leren over de zorg/
website
leren omgaan met LVB

blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 13

De volgende apps zijn ontwikkeld om creatief mee te ontwerpen:
Gif maker – Gif editor

GIF bestanden maken

blz. 14

Greetz
Ibrainstorm
Photo collage editor
Photo collage maker

kaarten en cadeaus
mindmap programma
collages maken
collages maken

blz.
blz.
blz.
blz.

Woordwolk

teksten gevisualiseerd

blz. 19
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15
16
17
18

Google maps
Reizen - navigatie
Inhoud en doel
Of je nou te voet, met de fiets, met de auto of met het
openbaar vervoer gaat, Google Maps wijst je de weg.
Met Google Maps kun je bestemmingen opzoeken of een hele
route beschrijving uitzoeken. Wanneer je een route beschrijving
opzoekt kun je deze als navigatie instellen. Een stem vertelt je dan
waar je heen moet en je ziet een kaart op het scherm. De app geeft
ook aan of er files zijn op je route en zo zijn er nog veel meer functies in Google Maps.

Doelgroep
Google Maps is geschikt voor iedereen die gebruik wil maken van navigatie.

Kosten
Gratis

Systeem
Google maps staat standaard op alle Android apparaten en verkrijgbaar voor iOS apparaten met
een besturingssysteem van 7.0 of hoger. De app is Nederlandstalig in te stellen en maakt gebruik
van GPS-gegevens. Er is ook een webversie beschikbaar. Je kunt ook kaarten van te voren
downloaden zodat het geen data gegevens kost. Een vergelijkbare app voor Google maps is de
app Maps.Me. Deze app heeft dezelfde functies als Google Maps.

Bijzonderheden
Met Google Maps kun je sneller en gemakkelijker je weg vinden. Vind de beste plaatsen in de stad
en de informatie die je nodig hebt om daar te komen. Door de realtime updates kun je files
vermijden en krijg je actuele informatie over de aankomsttijd en verkeerssituatie. Ook zul je
hierdoor nooit meer te laat komen voor je bus of trein. Naast een navigatie biedt Google maps
ook de mogelijkheid om restaurants en bedrijven te vinden en te beoordelen. Je kunt zelf een
recensie plaatsen en die van andere lezen. Daarnaast zijn de contactgegevens van de bedrijven
zichtbaar op de app. Als je vaker naar een adres rijdt kun je deze opslaan als favoriet. Door
gewoon er op te klikken verschijnt de routebeschrijving, en dit scheelt je weer tijd.
Het is nu ook mogelijk om de afstand tussen twee punten hemelsbreed op te meten.
Een van de nieuwste functies is het invoeren van een rolstoelvriendelijke route.

Meer informatie
https://www.google.nl/maps
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HogeNood

Reizen - vind een toilet
Inhoud en doel
HogeNood is de app die je helpt om een openbaar toilet in
jouw buurt te zoeken. De app herkent je locatie door gebruik
te maken van GPS op je smartphone of tablet. Hij weet dus
altijd welk toilet het dichtst bij jou in de buurt is. Dit is handig als
je buiten de deur bent en hoge nood hebt!

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen.

Kosten
Gratis

Systeem
HogeNood is beschikbaar voor Android en iOS apparaten en draait op een besturingssysteem van
Android 2.3 en hoger en iOS 7.0 of hoger.

Bijzonderheden
Met de HogeNood app weet je altijd waar het dichtstbijzijnde toilet zich bevindt. Een die geschikt
is voor jou. De app geeft aan of het toilet geschikt is voor mannen, vrouwen en of het over een
invalide toilet beschikt. Daarnaast kun je ook zien of er een verschoontafel aanwezig is en of het
toilet beschikt over afvalbakken. Je kunt de beoordelingen van anderen zien en je kunt zelf een
beoordeling achter laten. De openingstijden zijn ook zichtbaar op de app. Wanneer je naar de
pagina gaat van een bepaald toilet, kun je ook gelijk zien of en wat je moet betalen. Een andere
bijzonderheid is dat je kunt zien of een toilet duurzaam is of niet.
Op de kaart zie je precies hoeveel meter het toilet bij jou vandaan is. Als je op de knop ‘route’ tikt
wordt je doorgeschakeld naar Google Maps en zie je direct de snelste route naar je bestemming.

Meer informatie
Download & website: http://www.hogenood.nu
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Waze

Reizen - navigatie
Inhoud en doel
Waze is 's werelds grootste op community gebaseerde
verkeers- en navigatie app. Vergezel andere chauffeurs in je
regio die real-time verkeersinformatie delen, zodat iedereen
tijdswinst kan maken en kan besparen op brandstofkosten
tijdens je dagelijkse rit.

Doelgroep
Waze is geschikt voor iedereen die met de auto reist.

Kosten
Gratis

Systeem
Waze is te downloaden voor iOS en Android. Waze vereist een iOS versie van 7.0 of hoger.
De app is verkrijgbaar op alle Android apparaten. Waze is Nederlandstalig in te stellen, zowel voor
de lay-out als voor de navigatiestem. Let wel op! De app maakt gebruik van data-gegevens en
van GPS-signaal. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Bijzonderheden
Door met Waze te rijden draag je bij aan de verkeersinformatie voor andere Waze gebruikers.
Je kunt zelf actief meldingen maken van verkeersongelukken, politiecontroles en andere gevaren
op de weg. Ook ontvang je zelf informatie hierover.
Voordelen van Waze zijn:

Je bent altijd op de hoogte van de huidige verkeerssituatie.

Er is een volledig Nederlands gesproken navigatie.

Er wordt automatisch een nieuwe route berekend wanneer er iets aan de verkeerssituatie
verandert.

Je kunt de rit en de aankomsttijden berekenen van personen waarmee je hebt
afgesproken.

Waze onthoudt jouw regelmatige bestemmingen en voorkeursroutes.

Vind de goedkoopste tankstations onderweg.

Meer informatie
https://www.waze.com/nl/

6

9292OV

Reizen - reisplanner
Inhoud en doel
9292OV is een app die alle actuele informatie bevat over
het openbaar vervoer in Nederland. Wanneer je ergens naar
toe wilt toets je de bestemming in en de app zoekt voor je
uit welke bus, trein, metro of veerboot je het beste kunt
nemen. De app berekent de prijs van je reis en hij kijkt hoe jij
het snelst op je bestemming komt.

Doelgroep
Geschikt voor iedereen die met het openbaar vervoer reist.

Kosten
Gratis

Systeem
9292OV is te downloaden voor iOS en Android. 9292OV vereist een iOS versie van 6.0 of hoger.
De app is verkrijgbaar op alle Android apparaten. 9292OV geheel Nederlandstalig. De app maakt
gebruik van data-gegevens en van GPS-signaal wanneer deze door de gebruiker ingeschakeld
worden. 9292OV heeft ook een webversie.

Bijzonderheden
9292OV kijkt niet alleen naar hoe duur je reis is, maar ook naar hoe lang je er over doet.
Hij checkt alle vervoerders op actuele vertragingen. Zo weet je zeker dat je altijd de juiste
gegevens te zien krijgt. Ook kun je met de applicatie instellen vanaf welke halte je wilt
vertrekken en er zijn nog meer opties om de reis voor jou zo prettig mogelijk te maken. Je kunt
er bijvoorbeeld voor kiezen om vijf minuten meer overstaptijd in je reis te berekenen. Wanneer je
een stukje naar je bestemming moet lopen geeft de app door middel van het GPS signaal aan
waar je bent en waar je naartoe moet. Ook telt de app de tijd dat je te voet gaat mee, zodat je
nooit meer een bus mist!

Meer informatie
Website: https://9292.nl/
iOS download: http://apple.co/2hMOUMu
Android download:
http://bit.ly/2i6IjPT
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On the Go

Reizen - tanken en parkeren achteraf
betalen
Inhoud en doel
Tanken en parkeren doe je mobiel met de app On the Go.
Betaal veilig en eenvoudig je tankbeurt of parkeerplaats
vanuit de auto of achteraf thuis. Wanneer je bij een tankstation
aankomt herkent de app je locatie. Je kiest het pompnummer en het gewenste tankbedrag. Je
kunt kiezen uit vooraf betalen of achteraf betalen met iDeal. Tank je uiteindelijk minder dan het
gewenste bedrag? Dan wordt de rest gewoon teruggestort op je rekening.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor elke automobilist.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
De app On the Go kent een aantal prettige voordelen die handig zijn voor alle automobilisten. Zo
is het nu makkelijker om een tankbeurt of parkeersessie te betalen. Je doet het namelijk in het
grootste gemak in de auto, of later als je thuis bent. Het is bovendien ook veilig. Je kunt ook al je
kassabonnen terugvinden in de app. Je hebt dus altijd overzicht in je uitgaven. Daarnaast maak
je ook gebruik van alle kortingsacties die bij jouw favoriete tankstations geldig zijn op het
moment dat je tankt.

Meer informatie
Android download: http://bit.ly/2hDWu1h
iOS donwload: http://apple.co/2ipWDFN
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AroundMe

Zoek een bestemming in de buurt
Inhoud en doel
AroundMe is een app waarmee is eenvoudig locaties kunt
vinden in jouw buurt. Ben je opzoek naar een pinautomaat?
Klik dan op de knop ATM en je krijgt een lijst te zien met alle
pinautomaten in jouw buurt. Klik op de locatie waar je heen
wil. Nu zie je de contactgegevens van de locatie. Als je op het
navigatiepijltje klikt wordt Google Maps geopend en wordt je zo naar jouw locatie genavigeerd.
De locaties waar je naar kunt zoeken zijn:
 Banken
 Cafés
 Tankstations
 Ziekenhuizen
 Hotels
 Bioscopen
 Parkeerplaatsen
 Apotheken
 Restaurants
 Supermarkten
 Taxi standplaatsen
 Theaters

Doelgroep
De app is geschikt voor iedereen.

Kosten
Gratis

Systeem
De app vereist op iOS apparaten versie 8.0 of hoger en voor Android apparaten een
besturingssysteem van 4.1 of hoger. De app maakt gebruik van GPS. Deze moet dus aanstaan wil
je gebruik maken van AroundMe.

Meer informatie
Website & download: http://www.aroundmeapp.com/

9

Kleine Stapjes

Educatief - ontwikkeling in beeld
Inhoud en doel
Kleine Stapjes is een app waarmee je de ontwikkeling van
kinderen met Downsyndroom in kleine stapjes kan
rapporteren. Met de app volg je de ontwikkeling van kinderen
tot en met zes jaar. Met Kleine Stapjes kun je zien in welke
ontwikkelingsfase het kind zit en wat het kind nodig heeft om
verder te ontwikkelen.

Doelgroep
Kleine Stapjes is geschikt voor begeleiders en ouders van kinderen met Downsyndroom tot en
met zes jaar.

Kosten
€29,99

Systeem
Kleine Stapjes is op dit moment alleen nog maar te krijgen voor de iPad. Deze heeft een iOS
versie nodig van 9.0 of hoger. Sinds kort is ook de android versie van kleine stapjes uitgekomen.
Deze vereist een besturingsysteem van 4.1 of hoger.

Bijzonderheden
De app is een overzichtelijk geheel en volgens eigen wensen in te vullen en gemakkelijk te
gebruiken. Met deze app kun je de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je krijgt telkens alleen
die informatie die je op dat moment nodig hebt. Maar natuurlijk kun je ook vooruitkijken of terug
kijken. Je kunt zelf kiezen of je meer of minder informatie wilt. Je kunt ook alle stapjes waar je op
dat moment mee bezig bent op een ‘prikbord’ zetten.

Meer informatie
Website: http://bit.ly/2hMQRbF
iOS download: http://apple.co/2hssUZz
Android download: http://bit.ly/2j1vc1N
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NAH-wijzer

Educatief - informatie over
niet-aangeboren hersenletsel
Inhoud en doel
De NAH-wijzer is een app van stichting SWZ en geeft
informatie over niet-aangeboren hersenletsel. De app geeft
tips en informatie over de verschillende dingen die komen
kijken bij niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn pagina’s die je
kunt bezoeken, maar er zijn ook video’s te bekijken.

Doelgroep
De NAH-wijzer is geschikt voor iedereen die meer wil weten over niet-aangeboren hersenletsel.

Kosten
Gratis

Systeem
De NAH-wijzer is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van
6.0 of hoger en een Android versie van 2.3.3 of hoger. De NAH-wijzer is geheel Nederlandstalig.

Bijzonderheden
De NAH-wijzer is ingedeeld in vier verschillende categorieën waar je verschillende dingen te
weten kunt komen.
Vragen over niet-aangeboren hersenletsel (NAH): Hier wordt antwoord gegeven op een
aantal van de meest voorkomende vragen over NAH en SWZ.
NAH wiki: Een bibliotheek met feiten over hersenletsel en de hersenen, gevuld met informatie
uit de interne NAH informatiebank.
Over SWZ: Dit gedeelte laat alle films op het SWZ-YouTube kanaal zien, de explanimation
(filmpje) waarin hersenletsel en de dienstverlening van SWZ wordt uitgelegd en informatie over
SWZ.
Contact: Hier vind je het contactformulier. Als cliënt kun je dit formulier ook gebruiken om
feedback over de app te geven.

Meer informatie
iOS download:
http://apple.co/2igFNY9
Android download:
http://bit.ly/2hsnbD7
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Free Learning

Educatief - gratis leren over de
zorg/ website
Inhoud en doel
Free Learning is een website waarop je gratis gebruik kunt
maken van verschillende e-learning programma’s die van belang zijn
in de zorg. De website biedt op dit moment al 37 modules en
daar komen door samenwerkingsverbanden steeds nieuwe modules
bij. De inhoud van de modules verschilt van fysieke belasting tot agressie en van communicatie
tot het aantrekken van steunkousen. Zo is er voor iedereen iets nieuws te leren bij Free Learning!

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Alle modules van Free Learning zijn gratis voor iedereen, zelfs als je niet in de zorg werkt. De
meeste modules duren ongeveer 30 minuten en je hoeft je niet voor te bereiden. Je hoeft zelfs
niet van de bank af te komen, zo eenvoudig werkt het. Als je 80% van de vragen in een module
goed hebt beantwoord, kun je een certificaat uitprinten. Haal je de 80% niet? Dan kun je de
module net zo vaak herhalen tot je hem wel haalt.
Ben je een ’s Heeren Loo medewerker? Kijk dan ook eens in je persoonlijke account op
www.goodhabitz.com/nl

Veel plezier met het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Wil je meer leren over
digitale vaardigheden voor medewerkers? Breng dan een bezoekje aan www.digitaalvaardig.nl

Meer informatie
Website: http://www.free-learning.nl/
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Kennis-app LVB
Leren omgaan met LVB
Inhoud en doel
De Kennis-app LVB is ontwikkeld voor zorgprofessionals en
helpt bij het herkennen van een licht verstandelijke
beperking. Met behulp van deze app kun je beter inspelen op
de specifieke behoeften van mensen met een licht verstandelijke
beperking. Door ze te begrijpen kun je beter inspelen op hun
zorgvragen. Via het online platform van de pp kun je informatie, tips en antwoorden vinden op
vragen rondom een verstandelijke beperking.

Doelgroep
De app is geschikt voor iedereen die meer wil weten over mensen met een licht verstandelijke
beperking.

Kosten
Gratis

Systeem
De app vereist op iOS apparaten versie 9.0 of hoger en voor Android apparaten een
besturingssysteem van 4.2 of hoger.

Meer informatie
Android download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivengi.kennisapplvb
iOS download: https://apple.co/2Ofh0R1
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Gif Maker - Gif Editor
Creatief - GIF bestanden maken
Inhoud en doel
Gif Maker – Gif Editor is de app om video en foto bestanden
om te zetten naar gif bestanden. Dit zijn korte ‘filmpjes’ met
bewegende beelden, maar zonder geluid. Een gif bestand neemt
weinig opslag plaats in beslag en is dus ideaal om te versturen.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die creatief wil zijn met video’s en foto’s.

Bijzonderheden
Gif maker – Gif Editor is de ideale manier om Gif bestanden te maken en te bewerken. De app
kent een tal van mogelijkheden waar je mooie creaties mee kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld
video’s knippen en verkleinen, maar ook afbeeldingen aan je gif toevoegen. Je kunt er emoji’s en
stickers aan toe voegen en vervolgens kun je alles opslaan in verschillende mappen. Hierdoor kun
je altijd jouw favoriete gifje terugvinden.
Daarnaast kun je ook al je gifjes versturen via social media platforms ald Facebook, Whatsapp,
Twitter en Instagram.

Meer informatie
Download: http://bit.ly/2fpFYwU
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Greetz

Creatief - kaarten en cadeaus
Inhoud en doel
Met Greetz verstuur je met het grootste gemak iemand een
kaartje of een andere verrassing. Een fotokaart, een boeket
of een heerlijke reep chocolade, het kan allemaal. Greetz heeft
voor elke ontvanger een uniek cadeau beschikbaar. Je kunt zelf
iets ontwerpen, één van de ontwerpen kiezen van de Greetz
designers of kiezen uit een selectie van bekende merken.

Voordelen









Altijd bij de hand, zelfs onderweg.
Uniek en persoonlijk, met eigen foto’s, stickers en teksten.
7 dagen per week bezorgt.
Voor 14.00 uur bestelt, vandaag nog bezorgd.
Voor 22.00 uur bestelt, morgen bezorgd
Keuze uit ruim 9.000 kaarten en 1.000 cadeaus
Ook versturen naar het buitenland is mogelijk
Veilig en eenvoudig betalen met een eenmalige machtiging, iDeal, PayPal of Credit Card

Bijzonderheden
Naast de bekende website van Greetz is er nu ook een app waarmee je altijd en overal iemand
een aardigheidje kan sturen. De app werkt hetzelfde als de website en is volledig ontworpen voor
bewerking op de smartphone.

Meer informatie
Website: https://www.greetz.nl
iOS download: http://apple.co/2p0jt4Z
Android download: http://bit.ly/2p0qGlo
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Ibrainstorm

Creatief - mindmap programma
Inhoud en doel
Met Ibrainstorm zet je jouw creatieve ideeën om tot een
mindmap of brainstorm. Dit kun je alleen doen of met
meerdere mensen (maximaal 3). Met Ibrainstorm teken je,
schrijf je en visualiseer je jouw ideeën.

Doelgroep
Ibrainstorm is geschikt voor alle mensen die samen een mindmap willen maken.

Kosten
Gratis

Systeem
Ibrainstorm is alleen beschikbaar op de iPad met een besturingssysteem van 7.0 of hoger. De app
is alleen Engelstalig, maar dit hoeft geen belemmering te zijn. Alle tools in de app spreken voor
zich.

Bijzonderheden
Met Ibrainstorm maak je in een handomdraai een goed georganiseerde mindmap. Eerst kies je
voor een achtergrond. Dit kan een leeg veld zijn of een schema. Je hebt zelfs achtergronden in de
vorm van een voetbalveld. Met het potlood-icoontje kun je de kleur en de dikte van je penseel
kiezen. Nu kun je gaan tekenen of schrijven op de mindmap. Je kunt ook een sticky-note
toevoegen en daar getypte tekst aan toevoegen.
Als je met meerdere mensen tegelijk aan de mindmap wilt werken kun je ze uitnodigen via een
emailadres. De andere gebruikers moeten dan ook Ibrainstorm instaleren op hun iPad. Als je
klaar bent met je tekening of mindmap kun je deze delen met andere mensen, bijvoorbeeld op
Facebook of via email.
Ibrainstorm is een handig samenwerkprogramma, maar kan ook prima dienen als digitaal
tekenprogramma.
Een nadeel van Ibrainstorm is dat uit de praktijk blijkt dat het beheren en het delen van je
gemaakte bestanden lastig is.

Meer informatie
Download:
http://apple.co/2hsxuHr
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Photo Collage Editor
Creatief - collages maken
Inhoud en doel
Photo Collage Editor doet wat de naam al zegt: hij maakt
mooie collages van foto’s. Je kunt zelf instellen hoe je deze
foto’s in de collage wilt hebben. Ook kun je zelf een
achtergrond kiezen en icoontjes erbij plaatsen.

Doelgroep
Photo Collage Editor is geschikt voor iedereen die graag zijn foto’s op een creatieve manier deelt.

Kosten
Gratis

Systeem
Photo Collage Editor is alleen beschikbaar op iOS apparaten die draaien op een versie van 6.0 en
hoger. Als je een vergelijkbare Android versie van Photo Collage Editor zoekt is Photo Collage
Maker een goed alternatief.

Bijzonderheden
Photo Collage Editor is ideaal voor het maken van een fotocollage. Selecteer een aantal foto’s en
zet ze gelijk in een collage. Je kunt zelf de lay-out hiervoor kiezen. Het is eenvoudig te gebruiken
en geeft je foto’s net dat beetje extra. Je kunt kiezen uit verschillende lay-outs of je kunt er zelf
een maken. Ook zijn er stickers die je in je collage kunt verwerken. Bij je collage kun je ook tekst
plaatsen. Als achtergrond kun je een kleur of een patroon kiezen. Er zijn filters te plaatsen over
de foto’s zodat ze altijd de juiste sfeer weergeven. Het is leuk om met de cliënt een collage te
maken van een dagje uit bijvoorbeeld!

Meer informatie

Download: http://apple.co/2iduUnv
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Photo Collage Maker
Creatief - collages maken
Inhoud en doel
Photo Collage Maker doet wat de naam al zegt: hij maakt
mooie collages van foto’s. Je kunt zelf instellen hoe je deze
foto’s in de collage wilt hebben. Ook kun je zelf een
achtergrond kiezen en icoontjes erbij plaatsen.

Doelgroep
Photo Collage Maker is geschikt voor iedereen die graag zijn foto’s op een creatieve manier deelt.

Kosten
Het downloaden van de app is gratis. In de app zijn verschillende opties extra te kopen voor
€0,83 per item.

Systeem
Photo Collage maker is alleen beschikbaar op Android apparaten die draaien op een versie van
3.0 en hoger. Als je een vergelijkbare iOS versie van Photo Collage Maker zoekt is Photo Collage
Editor een goede vervanger.

Bijzonderheden
Photo Collage Maker is ideaal voor het maken van een fotocollage. Selecteer een aantal foto’s en
zet ze gelijk in een collage. Je kunt zelf de lay-out hiervoor kiezen. Het is eenvoudig te gebruiken
en geeft je foto’s net dat beetje extra. Je kunt kiezen uit meer dan 100 lay-outs of je kunt er zelf
een maken. Ook zijn er meer dan 100 stickers die je in je collage kunt verwerken. Bij je collage
kun je ook tekst plaatsen in meer dan 50 verschillende lettertypen. Als achtergrond kun je een
kleur of een patroon kiezen. Er zijn filters te plaatsen over de foto’s zodat ze altijd de juiste sfeer
weergeven. Het is leuk om met de cliënt een collage te maken van een feestavond bijvoorbeeld!

Meer informatie
Download: http://bit.ly/1y084SZ
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Woordwolk

Creatief - teksten gevisualiseerd
Inhoud en doel
Een woordwolk is een visuele weergave van een lijst met
woorden. Hoe vaker een woord voorkomt in de tekst, hoe
groter het woord wordt afgebeeld. Een woordwolk is de manier
om op een visueel aantrekkelijke manier onderwerpen en thema’s
centraal te stellen.

Bijzonderheden
Er zijn verschillende soorten woordwolk generators die allemaal zijn eigen unieke lay-outs en
functies bieden. Hier zetten we er een paar op een rij:
https://www.woordwolk.nl/
Woordwolk.nl is een Nederlandstalige generator die uitgebreide opties biedt om jouw woordenlijst
om te zetten tot een woordwolk. Je kan zelf de vorm uploaden waarin je woorden worden
weergegeven. Het is ook mogelijk om grote afbeeldingen te downloaden en af te drukken. De
gemaakte woordwolk kun je ook opslaan en delen via social media. Je hoeft je niet te registeren.
https://www.mentimeter.com/
Met mentimeter kun je tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan je publiek. Je maakt een
account aan en stelt je vragen in. Deelnemers kunnen nu door middel van een speciale code
deelnemen aan jouw vragenstelling. Dit doen ze doormiddel van het invoeren van een antwoord
of een andere gedachte. Al deze antwoorden komen nu in een woordwolk te staan. De
antwoorden die het meest gegeven worden zijn het grootst, en de minst gegeven antwoorden zijn
het kleinst.
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
Met deze woordwolk generator zijn alle opties aanwezig in een scherm. Je kunt je woordwolk
downloaden als een SVG-bestand. Voor deze generator heb je geen inloggegevens nodig.
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