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Introductie: 

In 2013 heeft op Saxion een project plaatsgevonden met als naam “Saxion op Pad”. Deze had als doel het 
onderzoeken van de mogelijkheden om iPads in te zetten in het onderwijs. Hieraan deden 8 academies 
mee en hun voortgang is te vinden op de volgende website:  http://saxionoppad.wordpress.com/ . 
 
De academie Mens en Maatschappij was ook betrokken bij dit project  met het project “AMM op Pad”. 
Deze heeft zich tot doel gesteld het onderzoeken van de mogelijkheden van iPads in het onderwijs en in 
het praktijk.  
Om dit te verwezenlijken werden 32 studenten (16 uit de Nederlandse propedeusejaar en 16 duitse 
studenten uit het Sozialpadagogik propedeusejaar) bereid gevonden die om Apps te testen. Hiervoor 
kregen zij een iPad2 of een iPad Mini en een iTunes-budget van 50 euro. Het aansturing gebeurde door 
twee docenten (Lutz Siemer en Kevin Collins). De resultaten in de vorm van reviews werden  door een 
studentmedewerker, Martijn Eijkholt, verzameld en gepubliceerd op de hierbovenstaande website. 
 
Het project begon in januari 2013 waarbij er eerst tijd genomen werd om de iPad te leren kennen, aan 
het einde van het project, juli 2013, kwamen de twee groepen bijeen en werd er een “Must-have lijst” 
samengesteld. 
 
Er werden gedurende het project 8 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de studenten ideeën 
uitwisselden, technische problemen bespraken, presentaties gegeven werden van de Apps die getest 
waren, en  samen op zoek gingen naar Apps om te testen. Wat wel bleek is dat het schrijven van een 
review een lastige  bezigheid is, dit is een verklaring  voor de verschillende lengtes van de reviews in dit 
document. 
 
Aan het project SaxionopPad / AMMopPad deden mee: 
 
Projectleider SaxionopPad: 
Debbie Braakman – Luiten 
 
Projectleiders AMMopPad 
Lutz Siemer 
Kevin Collins 
 
Studentmedewerker: 
Martijn Eijkholt 
 
Studierende Propedeusejaar Nederlands MWD: 
Naomi Schipper, Bilal Mahfoud, Laura Gerritsen, Patricia Cornelissen, Annemiek Hoffman, Carin 
Bekmann, Danielle de Grave, Karlijn Molenbroek, Ahank Kano-Tarah, Marc Evers, Wouter Smit, Lodi 
Abou Zeid, Sander Hendriks, Simon Saliba, Corine Hinderiks, Tess Somsen 
 
Studierende Sozialpädagogik 
Katharina Kocks, Tabea Neerken, Christina Arens, Lena Sloot, Lena Jeurink, Hannah Schröder, Maria 
Feith, Sarah Quaing, Michael Limbers, Vivien Krebs, Janine Pütz, Robin Albers, Sina Biermann, Xenia 
Boronin, Diana Resnikow, Hannah Enking 
 

Een iPad kopen? Zo ja, welke? 

Simon Saliba: 

Een technische 

revolutie voor 

studenten. De 

ipad is voor mij 

de ideale 

vervanger van 

het traditionele 

pen en papier! 

Eenvoudigheid 

en snelheid 

kenmerken 

voor mij de 

Ipad in het 

onderwijs. 

 

http://saxionoppad.wordpress.com/


Een vraag aan het begin was: “Als ik zelf een iPad koop, koop ik dan een standaard iPad of koop ik een 
iPad mini?”. Dit was een vraag waar één van de duitse studenten (Vivien Krebs) zich in verdiept heeft. 
 

Vergelijk iPad Mini vs iPad (Vivien Krebs) 

Gewicht/Formaat iPad Mini: 
Het iPad Mini is door het formaat duidelijk in het voordeel. Het is lichter, is met één hand vast te houden 
en past in een binnenzak. Wat dat betreft is een iPad log en zwaar. 

Schrijven van teksten: 
Voor het schrijven van teksten blijft mijn voorkeur een laptop. Voor korte notities voldoet een iPad en 
dan liefst een standaard iPad. Wordt een iPad gebruikt voor het schrijven geniet landscape modus mijn 
voorkeur en nog beter is een aparte toetsenbord te gebruiken. 

Lezen: 
Voor het lezen raad ik de iPad Mini aan, dit door het hoe het in de hand ligt. Plaatst men de iPad op een 
tafel dan speelt dit vanzelfsprekend geen rol. Hoewel de iPad de tekst groter afdrukt is het op een iPad 
Mini ongeveer zo groot als in een boek. Kom je ergens op het internet tekst tegen die te klein is, 
verander dan de modus van Portrait in Landscape en het tekst wordt automatisch groter. 
 

Gebruik: 
Het gebruik van een iPad als student kan ik zeker aanbevelen. Het is eenvoudig mee te nemen, de start 
sneller op dan een laptop en de accu gaat veel langer mee. 
 

iPad Mini – Lutz Siemer  
Als docent gaat mijn voorkeur uit naar de Mini, dit omdat het veel handzamer en lichter is. Het kan net 
zo veel als de standaard-versie en past in elke tas en jaszak. 

iPad 2 – Lena Sloot 
Ik ben zeer tevreden met mijn iPad2. Het is weliswaar zwaarder dan een Mini, maar toch beduidend 
lichter dan een laptop. Het beeldscherm is werkelijk fantastisch, alles is leesbaar en inzoomen is slechts 
zelden nodig. Voor het volgen van hoorcolleges is het ideaal, de PowerPoints zijn zonder problemen 
leesbaar en het is niet nodig om continu in te zoomen van modus te veranderen (portrait vs landscape). 
 
 

De “Must-have Apps” – Uitkomst van het 

eindbijeenkomst: 

Op 3 juli 2013 vond de afsluiting plaats van het 
project en hebben de Duitse en Nederlandse 
studenten elkaar ontmoet voor een 
ontbijtbijeenkomst Na een gezellig samenzijn 
hebben de studenten zich verdeeld in kleine 

Danielle de Grave: 

Technisch met 

elkaar verbonden 

 



groepjes waarbij beide nationaliteiten gemengd werden en hebben zij ervaringen uitgewisseld waarbij 
de nuttige Apps het meest besproken werden. Als uitkomst van de meest gewenste Apps kwam het 
volgende lijst tevoorschijn: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dropbox     21 
Facebook     14 
Google+ Hangout, FaceTime, Skype  10 
Quickoffice     9 
Pages      8 
Blackboard     7 
PDF-Expert, Goodreader, Bluetime Reader 7 
App des Tages, App of the day, van da dag 4 
Youtube/Viatube    3 
My life as a refugee    3 
Camscanner     3 
Omgangscode     3 
iClients      3 
iMovie      2 
iPicto      2 
Goodnotes/Topnote    2 
Keynote     2 
Pocket lists     2 
Calendar apps     2 
SmartAlarm     1 
Unstuck     1 
Core Quality     1 
iGenogramm     1 
TED Talks     1 
Alcohol talk     1 
Therapie stemming    1 
Socrative     1 

Laura Gerritsen: 

mijn ervaring met 

het ipad project 

was dat het vooral 

handig was: je kon 

aantekeningen 

maken, kijken op 

blackboard en apps 

downloaden die te 

maken hadden met 

onze opleiding. Een 

erg leuke ervaring 

dus! 

 



 
In de hitlist is het belang van de student terug te zien. Propedeusestudenten hebben nog beperkt 
praktijkervaring, zodoende weinig  Apps die hiermee te maken hebben. Het zijn grotendeels Apps die 
betrekking hebben op Saxion en het samenwerken aan projecten/verslagen. Dit is terug te zien in de 
hoge klassering van bijvoorbeeld Dropbox en Blackboard en Skype. Readers voor het lezen van PDF’s en 
ePubs zijn samengegroepeerd, hierdoor zijn zij hoog op de hitlist te vinden. 
 
Apps voor het lezen van webmail staan er niet tussen, dit 
omdat studenten die mogelijkheid niet hebben op hun iPad.  
Dit is voor docenten anders, zij kunnen wel hun mail op de iPad ontvangen. 
 
 
 

Tess Somsen: 

'Het was super 

dat we zelf 

mochten kiezen 

welke apps we 

wilden testen. 

Hierdoor heeft 

het Ipad 

project ook 

bijgedragen 

aan mijn 

professionele 

ontwikkeling'. 

vervanger van 

het traditionele 

pen en papier! 

Eenvoudigheid 

en snelheid 

kenmerken 

voor mij de 

Ipad in het 

onderwijs. 

 



 

App-reviews: 

Ithoughts HD & Simplemind+: 

Mindmaps maken! 
Het maken van notities, ordenen van informatie, brainstormen… je kunt nog wel even doorgaan. 
Mindmaps bieden vele mogelijkheden en worden door creatievelingen al jaren gemaakt om een duidelijk 
overzicht te krijgen. In de huidige tijd is het geen must meer om creatief te zijn wanneer je een mindmap 
wilt maken. Programma’s als Ithoughts en Simplemind+ veranderen je ipad in een mindmap monster. 
Voor je het weet heb je een full colour Mindmap die je kunt delen met je omgeving. 
 
Ithoughts HD Is een uitgebreide App die in de appstore te koop is voor € 7.99. 
 
De voordelen van IThoughts HD zijn: 
 

1. Gebruik van afbeeldingen  
2. Gebruiksvriendelijk 
3. Uitgebreide export en import mogelijkheden 
4. Meerdere layouts mogelijk 
5. Productief 
6. Regelmatig updates 

 
De nadelen van IThoughts HD zijn: 
 

1. Uitleg is enkel in het engels 
2. vergt aardig wat inspanning om te leren kennen. 
3. is vrij prijzig ten opzichte van vergelijkbare apps 

 
Maak je veel mindmaps en gebruik je deze ook voor presentaties bijvoorbeeld, dan is IThoughts een app 
waar je veel aan hebt. 
 
Simplemind+ is een  eenvoudige app die te koop is  voor €5.49 in de appstore. 
 
De voordelen van Simplemind+ zijn: 
 

1. De app is simpel en efficiënt 
2. Voldoet aan de verwachtingen 
3. Delen met andere programma’s 

 
De nadelen van Simplemind+ zijn: 
 

1. De layout is vrij zakelijk 
2. Heeft in app aankopen 

 
 
Maak je wel eens een mindmap maar niet veel dan voldoet simplemind+ aan je eisen. 
 
 



 

PDF Expert 

Prijs: € 8,99 
 
PDF Expert is een App die het mogelijk maakt om PDF, Word, Excel, PowerPoint e.a. bestanden te 
openen en te bewerken. 
 
De testgroep heeft dit getest door in een college aantekeningen te maken 
op de presentatie zelf, dit is ze zeer goed bevallen. Het scheelt niet alleen 
schrijfwerk maar het zorgt ook voor duidelijke aantekening. Je kunt 
eenvoudig tekst toevoegen, lettertype en kleur van de tekst wijzigen, 
tekenen, belangrijke stukken markeren en meer. 
 
Je kunt bestanden via email verzenden of down/uploaden van en naar 
clouds als Dropbox, Skydrive en GoogleDocs. 
 
Het is een eenvoudige maar uitgebreide applicatie die volgens de studenten 
echt aan te raden is. De prijs vinden de meesten aan de hoge kant maar het 
is wel een App die meer biedt dan andere Apps uit dezelfde (prijs)categorie. 
 

Penultimate & Evernote 

Penultimate… 
… is bedoeld voor notities in de vorm van tekeningen en handgeschreven 
berichten. 
 
Het werkt met hetzelfde mappen systeem als in Evernotes, je kunt een map 
aanmaken en daarbinnen verschillende notities openen. Bij iedere notitie kun 
je de opmaak van het papier kiezen en de pen kleur en dikte aanpassen. Ook 
kun je net als bij Evernote afbeeldingen invoegen, alleen biedt penultimate in 
dit geval de mogelijkheid om deze te bewerken.  

 
evernote-logo-squareEvernote… 
…is bedoelt voor het maken van notities die snel, 
makkelijk en vanaf meerdere locaties te bereiken en bewerken zijn. Zoals 
boven omschreven staat kun je een map aanmaken voor een bepaalde 
categorie notities. Deze mappen kun je toegankelijk maken voor andere 
mensen zodat de samenwerking efficiënter wordt (let op! Alleen voor 
premium members). In een Evernote notitie zijn veel mogelijkheden, maar 
wat ik de meest handig vind zijn: het maken van checklists, het invoegen van 
afbeeldingen, het invoegen van geluidsfragmenten en het vanuit de app 

verzenden via email. 
 
Evernote is in principe gratis in gebruik, maar het biedt de mogelijkheid om een premium abonnement af 
te sluiten. Hiervoor betaal je een bedrag van € 5,49 p/mnd  of € 44,99 p/j. 
Je krijgt dan: 

1. Offline toegang tot je notities  



2. Je kunt je bestanden beveiligen met een pincode  
3. Bestanden doorzoeken inclusief PDF’s en ingescande bestanden 
4. Tot 1 GB/mnd uploaden 
5. Je kunt je notitiegeschiedenis bekijken 
6. Samenwerken binnen mappen. 

 
 
Kortom zeker een must op je Ipad, maar de gratis versie voldoet prima en ik zie het nut van het premium 
membership nog niet helemaal in 
 
 

QuickOffice HD 

 
Prijs: € 17,99 
Quickoffice is een tekstverwerkingsprogramma die de mogelijkheid biedt om de volgende bestanden te 
maken, bewerken, en delen: 
 
powerpoint 2010 
powerpoint 2003 
Excel 2010 
Excel 2003 
Word 2010 
Word 2003 
PDF (alleen openen) 
 
Gebruik: 
 
Het programma is in gebruik te vergelijken met office programma’s op de pc. Enkele functies zoals het 
maken van tabellen en het maken van een automatische lijst(inhoudsopgave of bronnenlijst) ontbraken 
volgens de studenten die het getest hebben. Verder is de opmaak bij het maken van Powerpoint 
bestanden niet zo uitgebreid. 
 
Wanneer je bestanden van importeert die op een pc zijn gemaakt, kom je vaak in de problemen met de 
lay out. 
 
Dit vind ik zelf wel een bezwaar voor een app met een prijskaartje als deze. 
 
Beginnen: 
 
Wanneer je voor het eerst een document opent krijg je een duidelijke uitleg in eigen taal zodat je het 
programma goed kunt leren kennen voor een optimaal gebruik. Bij deze uitleg word zowel gebruik 
gemaakt van tekst als van afbeeldingen. 
 
De uitleg blijft via het menu altijd bereikbaar, dus als je er niet uit komt, pak je zo even de uitleg erbij. 
 



Delen: 
 
Delen van documenten is mogelijk door het verzenden via email of het koppelen aan een van de 
volgende apps: 

 
Google drive 
Dropbox 
Box 
Evernote 
Catch 
Sugar Sync 
Huddle 
Egnyte 
 
 
Kortom het is een goede applicatie voor het maken van aantekeningen, korte verslagen, eenvoudige 
Powerpoints, Excel bestanden, bekijken van PDF bestanden en voor het aanpassen van verslagen. De app 
is vergeleken met andere apps redelijk prijzig maar hij bevat dan ook de (beperkte) functies van een 
Office pakket. 
 
 

Help! Geld 

 
Prijs: Gratis 
 
“Help! Geld is een gratis app die uitstekend te gebruiken is in het werkveld 
van een social worker.” is wat een student over deze app schreef!  
 
Wat is het? 
 
We hebben het hier over een app die  is ontworpen om kinderen voor te 
lichten over hoe je met geld om moet gaan. 
 
Het biedt de mogelijkheid  om samen met je ouders, alleen of klassikaal een 
quiz te spelen die je al spelend leert hoe je om kunt gaanmet geld en wat 
voor verantwoordelijkheden of er bij het hebben van geld komen kijken. 

 
Hoe ziet het er uit? 
 
De app is duidelijk ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12. Maar 
hij kan ook goed gebruikt worden in andere leeftijdscategorieën door het 
makkelijke maar correcte taalgebruik.  Er wordt veel gebruik gemaakt van  
plaatjes wat het aantrekkelijk maakt voor kinderen zich hierin te verdiepen. 
 
Hoe werkt het? 
 
Als je de app opstart krijg je meteen de mogelijkheid om individueel of 
samen met je ouders te spelen of om samen met je hele klas te spelen. 
wanneer je dit kiest kan er onder begeleiding van een docent een quiz 



gedaan worden waarbij de resultaten vergeleken kunnen worden. de docent 
dient een account aan te maken en de deelnemers kunnen door middel van 
een code in de quiz komen. 

 
Uit eindelijk wordt het resultaat van de quiz ook nog vergeleken met de rest 
van de Nederlandse app gebruikers. 
 
Kort om, een aanrader voor een sociaal werker die veel met kinderen werkt of 
voor ouders/docenten die voorlichting willen geven. 
 
 
 
 
 
 

My life as a refugee 

 
Prijs: gratis 
 
My life as a refugee is een app van het UNHCR(United Nations High Commissioner for Refugees), deze 
organisatie zet zich in voor de belangen van vluchtelingen. 
 

  
 
“In de schoenen van een vluchteling..” 
 
In de app wordt geprobeerd om 
duidelijk te maken wat je als 
vluchteling mee maakt. dit wordt 
gedaan door de speler van de app in 
de schoenen van een vluchteling te 
zetten. Door de situatieschetsen te 
lezen krijg je een indruk hoe het 
leven van een vluchteling er uit kan 
zien. In het verhaal wat je leest 
wordt je telkens voor de keuze 
gesteld wat jij zou doen wanneer je 
in de schoenen van de hoofdpersoon zou staan. het maken van de keuze heeft invloed op het verloop 
van het verhaal. Het uiteindelijke doel is om te overleven en aan de andere kant van de grens te komen. 
 
Aan het begin van het spel kun je kiezen uit drie personages, ieder personage heeft zijn eigen verhaal en 
dilemma’s. 
 
Een filmpje met uitleg kan gevonden worden op Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=E3YmRKQ19Ts 
 
Conclusie 
Het is een informatieve app die volgens de meeste reviews leuk maar oppervlakkig is. Een groot 
inlevingsvermogen is wel een vereiste wanneer je wilt begrijpen hoe iemand zich zal voelen wanneer 

http://www.youtube.com/watch?v=E3YmRKQ19Ts


hij/zij zich in een soortgelijke situatie bevind. De app is in het Engels geschreven, Engels is dus een 
vereiste om met dit app te kunnen werken. 
 

E-Books 

 
Met nog een week te gaan voor de tentamenweek, 
kwam ik tot de ontdekking dat ik nog geen boek had 
voor het desbetreffende vak. Naar de winkel gaan is 
alleen zo 2012! Het desbetreffende boek bestellen via 
internet is wel een mogelijkheid, maar duurde 
misschien wel te lang en vond ik stiekem aan de dure 
kant. Een alternatief was het boek bestellen als E-book; 
Gelijk te downloaden, scheelde toch weer in de 
aanschafprijs vergeleken met een nieuw boek en 
studeren via de Ipad is hot.  
 
Maar, werkt dat nu echt studeren via de Ipad? 
 
 In deze blog kun je de mogelijkheden en beperkingen vinden welk van toepassing zijn om het lezen van 
E-book op je iPad mogelijk te maken. 
 
Hoe gaat het aanschaffen van een E-book in zijn werk? 
 
Een E-book aanschaffen kan op verschillende mogelijkheden. Allereerst kun je deze boeken aanschaffen 
of gratis verkrijgen via tal van internetsites, zoals bol.com, eci.nl, Ebook.nl, etc. Tevens bestaat er 
mogelijkheden om via verschillende App. een E-book aan te schaffen, denk hierbij aan de nieuwe App. 
van bol.com, via IBooks of  ITunes. 

 
Ebook in mijn bezit, en nu? 
Nu je je E-book hebt aangeschaft, wil je er uiteraard 
zo snel mogelijk mee aan het lezen. Een E-book kan 
worden geleverd in verschillende bestandtypen, 
namelijk .epub,  .pdf of .acsm. Om het dan helemaal 
lastig te maken moet er ook nog rekening gehouden 
word en met niet- beveiligde en beveiligde .epub 
bestanden. 
 
ipad-ereader-ebooks 
 

 Dit heeft allemaal te maken met het bekritiseerde DRM, oftewel Digital Rights Management, om de 
auteurs te beschermen. 
 
Toch klinkt het allemaal een stuk moeilijker dan het is, want dit dien je alleen te weten mocht je gebruik 
maken van de standaard app op de IPad, namelijk Ibooks. Ibooks zal niet alle bestanden kunnen openen, 
puur ter beveiliging van de auteurs. Mocht je toch interesse hebben in andere apps die dit wel kunnen, 
raad ik je aan de gratis te downloaden ‘bluefire reader’ app aan. 
 
Toelichting: 



Een .acsm bestand is een bestand dat alleen informatie bevat om jou E-book te downloaden, dit bestand 
is nog niet het E-book zelf.  Inmiddels opent Bluefire reader dit bestand ook. 
  
De standaard app op de Ipad, genaamd Ibooks, opent helaas tot op heden alleen niet-beveiligde .epub 
bestanden en .pdf bestanden. 
 
 
 

Bluefire reader 

 
Om een E-Book te lezen, dien je de gratis app ‘Bluefire reader’ te downloaden in de App store. Bluefire 
reader werkt hetzelfde als Ibooks wat al standaard op de Ipad zit, maar het grote verschil zit hem in het 
feit dat Bluefire reader wel alle bestanden kan openen. De interface ziet er anders uit vergeleken met de 
Ibooks, maar eenmaal gewend geraakt aan de app, wil je ook niets anders meer. Het enige nadeel aan 
bluefire reader is dat je allereerst een account moet aanmaken bij Adobe digitale editions, om vanuit dit 
programma je boeken door te linken aan je bluefire. 

 
Je boekenplank in ibooks wordt vervangen door een 
verzameling welk je zelf kunt ordenen, bijvoorbeeld 
door middel van PDF bestanden, aangeschafte boeken, 
of op schrijver/titel, etc, maar kun je ook je eigen 
collecties samenstellen. Als we de layout gaan 
vergelijken, is het eerste wat opvalt dat iBooks gebruik 
maakt van een echte pagina zoals een boek eruit ziet als 
layout, terwijl bluefire reader over is gegaan op een 
witte achtergrond, welke in elke kleur is aan te passen. 
Het verdere verschil is te zien in de balk onderaan, 
waarbij de instellingen zijn ondergebracht en de home knop. Qua mogelijkheden zijn er geen 
noemenswaardige verschillen. Dat bluefire reader alles kan openen, is het belangrijkste verschil. 
 
Min punten: 
 
Daarnaast is het met de iPad niet mogelijk om twee programma’s tegelijk te draaien. Met andere 
woorden: je verslag typen, en ondertussen het lezen van informatie op internet of in je schoolboek in 
Bluefire reader of iBooks kan wel, maar werkt niet prettig.Toch zit er een kanttekening aan het gebruik 
van de iPad als E reader. De iPad is niet speciaal gemaakt om lappen teksten door te spitten. In de zon 
lezen is door de reflectie van het scherm nauwelijks te doen en ook qua gewicht laat het te wensen over 
als je de gehele middag je iPad in 1 hand houdt. 
 
Conclusie: 
 
Het lezen van E-Books op de iPad is nog verre van ideaal, in de nabije toekomst zullen we zien of Apple 
met de iPad kan concurreren tegen de vele E-Readers op de markt. 
 
Men moet niet vergeten dat dit niet het hoofddoel is geweest van Apple tijdens het ontwikkelen van de 
iPad. De mogelijkheden zijn er wel en de programma’s functioneren ruim naar behoren, maar het is nog 
te vroeg om te zeggen dat ieder zijn of haar boeken middels de iPad moet aanschaffen. 
 
 



Bru-taal 

 
Prijs: € 5,49 
 

 
Afgelopen week was ik op een verjaardagsfeestje van mijn nichtje en het 
gesprek ging over school. Ik hoorde dat mijn nichtje van acht (groep 4) 
het schooljaar over moest doen, omdat ze allemaal E scores had. De 
leerproblemen liggen vooral op het gebied van lezen en schrijven. 
Volgens school heeft zij geen dyslexie, hiervoor waren de uitslagen van 
de toetsen niet slecht genoeg gemaakt en testen op dyslexie was 
volgens school niet nodig. Ondanks het vele oefenen thuis, is het niet gelukt om alle E scores te 
verbeteren. Het jaar overdoen is, volgens deze school de beste oplossing. Niet alle scholen laten 
kinderen doubleren, want er is ook veel kritiek , omdat het meestal onvoldoende oplevert.  Mijn inziens 
is het belangrijker om uit te zoeken waarom een kind slecht scoort 
(http://www.klasse.be/ouders/12504/vermijd-zittenblijven/) 
 
Beginnen: 
Als docent die met APPS werkt ben ik op zoek gegaan naar een APP die mogelijk bij het lezen kan helpen. 
De APP die ik gevonden heb is: Bru-taal. 
 
Bru-taal omschrijft zichzelf als: een educatieve iPad game voor kinderen met taalproblemen.  De prijs van 
5,49 euro hoeft in ieder geval geen belemmering te zijn. 
 
Openingsscherm: 
 

Figuur 1: openingsscherm 
 
Na het openen van Bru-taal verschijnt figuur 1 waarbij 
je eerst een gebruiker dient aan te maken. Je geeft je 
naam op en maakt een keuze uit de 21 Avatars (een 
Avatar is een picto). Hierdoor kun je deze APP inzetten 
in een klas waarbij ieder kind zijn eigen gebruikersnaam 
heeft.  
 
 Wat is het? 
Op de achtergrond loopt een deuntje die, indien deze 
vervelend wordt, eenvoudig via het symbool van een 
noot linksboven uit te schakelen is. 
 

Er zijn twee spelen waaruit te kiezen valt: Hoofdspel en 
Oefenspel. Al voorbeeld van hoe het programma werkt 
geef ik een uitleg over het oefenspel. Je kunt er kiezen 
uit vier thema’s: Dierenrijk, Tuin, Robots en 
Laboratorium. Dit heeft niets te maken met de 
inhoudelijke vragen, maar met de wijze waarop de 
punten worden weergegeven. Vervolgens kies je wat je 
wilt oefenen. De mogelijkheden zijn: werkwoorden, 
woordenschat, woordvorming en zinnen. Tevens kun je 
kiezen voor de hoeveelheid vragen, dit varieert per 

Figuur 1: Openingsscherm 

Figuur 2: Spel aanmaken 



oefening, het minimum is 10, het maximum kan oplopen tot 100. Zie hiervoor figuur 2. 
 
Hoe werkt het? 

 
De vragen worden gesteld in de vorm van 
meerkeuze vragen. Na jouw keuze zie je of je 
correct of foutief geantwoord heb. Bij een 
foutief antwoord wordt het correcte antwoord 
kort voorzien van een groen randje, om dit te 
zien is oplettendheid geboden. Bovenin het 
scherm zie je hoe je er voor staat, en hoeveel 
vragen je beantwoord heb. Het een en ander 
wordt verduidelijkt in figuur 3. 
 
En nu echt.. 
 
Naast het hier uitgelegde oefenspel is er het 
hoofdspel die verschillende categorieën bevat 
in oplopende moeilijkheidsgraad. Enige 
voorbeelden zijn: synoniemen, werkwoordsvormen, samengestelde zinnen en verkleinwoorden. Er zijn 
er veel meer waarbij er tevens de mogelijkheid is om een toets te maken. Een minpunt van het hoofdspel 
is dat je een onderdeel (onderdeel 1 is synoniemen) goed moet hebben volbracht voordat je naar 
onderdeel 2 (werkwoordsvorm) kunt gaan. En dit terwijl niet iedereen problemen heeft met 
synoniemen. 
 
Verwerking: 
Aan het einde van het spel krijg je jouw totale uitslag te zien waarbij de verstreken tijd, correcte en 
foutieve antwoord, en hoe lang je gemiddeld over elke vraag gedaan hebt getoond wordt. 
 
Resultaten kunnen naar een mailadres verzonden worden in het formaat van een afbeelding. Dit is zeer 
geschikt voor het volgen van de voortgang van een kind. Lastiger wordt het als er meerdere kinderen 
mee werken aangezien de gebruikersnaam niet op de afbeelding staat. 
 
Tot slot: 
Tenslotte dient benoemd te worden dat er een website is waar je meer informatie krijgt en waar je 
eventuele vragen kunt stellen: http://www.bru-taal.nl/ 
 
Conclusie: 
Een uiterst handige APP die goed ingezet kan worden om een kind (vanaf 8 jaar) zelfstandig te laten 
oefenen met taal. Het is een overzichtelijke APP die weinig uitleg nodig heeft. Een kind kan de APP 
doen!!! 

Figuur 3: Oefenspel 



 

Alcohol talk 

Prijs: Gratis 
 
Wat is het? 
Deze applicatie helpt ouders om met hun kinderen te praten over 
alcohol en alcohol misbruik. De applicatie is ontworpen als een 
soort boek. Het bevat acht hoofdstukken, met elk verschillende 
onderwerpen en tips voor de ouders. De onderwerpen die onder 
andere aan bod komen zijn:  

1. Alcoholmisbruik onder jongeren en volwassenen,  
2. Grenzen en regels m.b.t. alcohol,  
3. Hoe ga je als gezin om met alcohol 
4. Rijden onder invloed. 

 
Hoe ziet het er uit? 
Elk hoofdstuk begint met een korte video, van ongeveer 1 minuut. 
In deze video behandelt een ex-alcoholist het onderwerp van het 
hoofdstuk. Hij geeft tips aan ouders, vertelt waar hij vroeger mee 
te maken heeft gehad als kind. Na deze video volgt een stuk tekst, 
met uitleg en tips. Een voorbeeld van een tip is dat je als ouders zijnde alles moet vragen aan je kind, je 
moet je open stellen. Het is belangrijk dat kind en ouder elkaar begrijpen en dat je geen oordeelt geeft. 
Als ouder moet je kind zich op zijn of haar gemak voelen. 
 
Tot slot: 
Ik vind dit een erg mooie en leerzame applicatie. De applicatie is zeer makkelijk in gebruik, je kunt zo 
door de hoofdstukken heen scrollen, alles is erg overzichtelijk. Ik raad deze applicatie zeker aan. Ik denk 

dat het een goede aanvulling kan zijn voor ouders, die het soms lastig 
vinden om over alcohol gebruik te praten. Je komt veel bruikbare en 
verstandige tips tegen die de ouders hiermee op weg kunnen helpen. 

 
De applicatie is echter wel in het Engels. Ik heb dit persoonlijk niet als 
nadeel ondervonden, omdat er niet veel moeilijke woorden werden 
gebruikt, maar het kan zijn dat anderen dit wel een nadeel vinden. 
 
Kortom, een erg goede applicatie die ik elke ouder met kinderen kan 
aanraden! 
 
De applicatie is te vinden in de App store als iPad app en is geheel 
gratis. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ready for change 

 
 

Prijs: Gratis 
 
 
Wat is het? 
Het doel van deze applicatie is zorgen voor verandering in het 
leven van een verslaafde. Deze applicatie is ontworpen door de 
instelling Ready for change, gevestigd in Rotterdam en andere 
steden. Deze App kan worden gebruikt door verslaafden (en 
omgeving) en ex-verslaafden. Via deze App kunnen gebruikers 
praktische informatie krijgen over het onderwerp verslaving. 
Daarnaast bied de App een paar leuke tools om je eigen 
verslaving in beeld te krijgen. Tenslotte is er een noodknop 
aanwezig die de gebruiker meteen in contact brengt met een 
hulpverlener voor noodsituaties. Het is een gratis applicatie, te 
vinden in de App store, onder iPad apps. 
 
Wat kun je er mee? 
Wanneer je in het hoofdmenu komt, zie je verschillende kopjes. Zo kun je informatie krijgen over wat 
een verslaving precies is en je kunt contact opnemen met de instelling. De app wil verslaafden 
aanmoedigen om deel te nemen aan een behandeling of methode. 
 
De App beschikt over het 12-stappen Minnesota model. Dit model is gebaseerd op de gedachten van de 
AA (Anonieme Alcoholisten). Dit 12-stappen model zit verslaving als chronische ziekte. Het doorbreken 
van verslavingsgedrag staat centraal. Dit onderdeel van de App geeft dus informatie over deze mogelijke 
behandeling. Ook is er een onderdeel in de App aanwezig dat informatie bied aan partners, vrienden en 
familie. Ook voor hen is er therapie opgesteld welke via internet kan worden gevolgd. 
 
Daarnaast beschikt de App o.a. over: 
Een dagelijkse weerspiegeling. (Hier wordt elke dag een nieuwe tekst op geplaatst die te maken heeft 
met verslaving. Deze tekst kan dan inspirerend werken voor de verslaafde) 
Een Sobriety Calculator.(Deze rekenmachine rekent het aantal dagen, uren en minuten dat de gebruiker 
clean is) 
Een Zelftest over drugs of alcohol. (De test is bedoeld om zelf na te gaan of je alcohol- of drugsgebruik 
zorgelijk is. Afhankelijk van de uitslag worden verschillende adviezen gegeven. De testen bestaan uit 
simpele vragen over bijvoorbeeld de hoeveelheid en gevoelens) 
 
Tot slot: 
De App is deels Engels en deels Nederlands. Bepaalde tools zijn in het Engels, zoals de Sobriety 
Calculator. Dit kan soms wat verwarring teweeg brengen maar het gaat niet ten koste van de kwaliteit 
van de App. De praktische en algemene informatie over verslaving zijn wel allemaal in het Nederlands. 
 
Over het algemeen is deze App zeer geschikt ter ondersteuning van een behandeling tegen verslaving. 
Hij bied de gebruiker veel algemene informatie en ook wordt de verslaving in beeld gebracht door de 
gebruiker zelf.  Ook kan de App erg motiverend werken aangezien behaalde resultaten en vorderingen in 
de App gedeeld kunnen worden met de omgeving via Facebook en Twitter. 
 
Wel is het belangrijk dat de gebruiker beseft dat het geen vervanging is voor een behandeling. 



 

Can you survive extreme poverty? 

Dit spel geeft inzicht in de leefsituatie waarin vluchtelingen zich bevinden. De App is gratis te 
downloaden en bevat geen reclame. 
 

 
 
Wat ik van de App vond: 
 
Bij het spel werd je steeds geconfronteerd met dilemma’s uit het dagelijks leven van vluchtelingen. Een 
van de doelen van het spel is het proberen te overleven met een budget van $1.25 per dag.  Dit spel valt 
onder de ‘’Serious games’’. De situaties in het spel zijn gebaseerd op waargebeurde situaties waarin 
vluchtelingen of hele families zich in hebben bevonden. De App is volledig Engels, maar dat moet 
tegenwoordig niet veel mensen meer tegenhouden. Je moet als speler proberen de rebellen te 
vermijden en de kinderen en jezelf in veiligheid te brengen. Het spel zorgt ervoor dat je opgaat in het 
verhaal en de situatie waarin in je staat. Je moet snel keuzes maken die van levensbelang zijn voor jou en 
je gezin. Het is zeker gericht op MWD en je krijgt vooral inzicht in wat deze mensen allemaal mee kunnen 
maken, dat het erg ingewikkeld is en ze moeilijke keuzes moeten maken. Ik vind het wel jammer dat de 
App naast de verhaallijn niet veel diepgang biedt, als het spel is uitgespeeld kun je het opnieuw spelen 
maar je zult niet tot nieuwe inzichten komen. Ik vond het tegen vallen dat het spel telkens stopte bij 
vraag 24, ongeacht de hoeveelheid geld die ik nog over had. Tijdens het spel zie je door middel van balk 
hoeveel geld je nog hebt en hoe je gezondheid ervoor staat. 
 
Je moet bij dit spel aangemeld zijn via Facebook waardoor je het spel niet kunt spelen zonder met het 
internet te zijn verbonden. Dit is een minpunt. 
 
Suggestie: 
 
Je zou dit spel goed kunnen gebruiken als introductie voor studenten van de opleiding MWD. Zo krijgen 
de studenten een beeld over hoe moeilijk het is om te overleven en wat een vluchteling of asielzoeker 
allemaal mee maakt. Wanneer het bijvoorbeeld als intro is gebruikt dan kunnen studenten de opdracht 
krijgen om een actueel conflict te kiezen gericht op MWD waar ze vervolgens een essay over kunnen 
schrijven. 
 
 
 
 
 



Diversiteit in het jeugdbeleid 

 
Dit is een website welke voorlichting geeft op het gebied van communicatie. Hieronder zie je hoe de 
website er uit ziet als je hem opent. 
 

 
 
Je kunt een categorie aanklikken waar je meer over wilt weten. Stel dat je meer wilt weten over de 
lichaamstaal, dan klik je daar op en krijg je drie valkuilen te zien die te maken hebben met dat 
onderwerp. Vervolgens krijg je tips om zo goed mogelijk met deze valkuilen om te gaan. 
 
Communicatie met de cliënt is een van de meest belangrijke factoren voor een succesvolle 
samenwerking. Daarom beveel ik deze app aan voor iedereen die werkzaam is binnen de sociale sector. 
 
Ook wanneer je niet in deze sector werkzaam bent is het een erg behulpzame website waar je snel tips 
kunt vinden. 
 
 
 
 

iPad Mini vs iPad 2 

Gewicht en formaat: 
Afhankelijk van waarvoor je een iPad wilt gaan gebruiken is het formaat en het gewicht van belang. De 
iPad mini is duidelijk een stuk handzamer dan de iPad 2. Dit blijkt als je de iPads met een hand vast wilt 
houden, de iPad mini is er voor ontworpen en bij de iPad 2 kun je hem maar beter goed tegen vallen 
verzekerd hebben. Niet alleen het formaat telt hierbij mee, ook het gewichtsverschil is zo groot dat het 
van belang is om hier op te letten, de iPad 2 is immers bijna twee keer zo zwaar als een iPad mini. 
 
iPad mini: 
Hoogte: 200 mm 
Breedte: 134,7 mm 
Diepte: 7,5 mm 
Gewicht: 331 gram 
 
iPad 2: 
Hoogte: 241,2 mm 



Breedte: 185,7 mm 
Diepte: 8,8 mm 
Gewicht: 601 gram 
 
Tekstbewerking: 
Wanneer je echt teksten wilt gaan schrijven, dan beveel ik toch aan om dit op een laptop of desktop 
computer te doen. Voor aantekeningen en kleine verslagen gebruik ik de iPad in landscape 
mode(liggend), hierdoor is het tekst veld en het toetsenbord wat overzichtelijker. Toen we het over het 
formaat van de beide toestellen hadden kwam ik tot de conclusie dat de iPad mini een stuk beter uit de 
verf kwam vanwege zijn compactheid, echter is zijn succes in dit geval ook zijn zwakheid. 
 
Wanneer je aan een verslag werkt is het makkelijk om overzichtelijk te werken, en dit gaat weer een stuk 
beter op de iPad 2. Het toetsenbord dat wordt afgebeeld heeft natuurlijk ook grotere toetsen waardoor 
je minder vaak typefouten maakt. 
 
Toch laat de iPad mini zich niet uit het veld slaan 
op dit gebied, hij beschikt namelijk over Siri. 
Hierdoor kun je ook teksten dicteren die dan 
vervolgens door Siri worden uitgetypt. Als je 
langzaam en duidelijk spreekt is de herkenning 
relatief hoog, al blijft het lastig in een volle college 
zaal of bijvoorbeeld in de trein om dit te doen. Ook 
vaktermen of engelse woorden (i.c.m. nederlands 
taalgebruik) worden door Siri onvoldoende 
herkent. 
 
In mijn optiek is Siri om te lachen, het is hightech speelgoed en nog niet erg functioneel . Ik gebruik Siri’s 
dicteer functie hooguit om een keer een korte aantekening te maken of om een tekstberichtje te 
verzenden aan iemand, voor een verslag is het geen aanrader. 
 

De iPad als eBook: 
Zoals eerder aangegeven, adviseer ik de iPad Mini, als je wilt 
lezen met de iPad in je hand. Leg of zet je de iPad liever neer, 
dan is het gewicht niet meer van belang en het formaat van 
meer belang. Op een groter beeldscherm is natuurlijk de tekst 
ook een stuk groter dus duidelijker te lezen. 
 
Toch gaat mijn voorkeur uit naar de iPad mini omdat de 
lettergrote gelijk is aan die van conventionele boeken. Is het 
toch nog te klein? dan is het geen moeite om even in te zoomen. 
Door ook nu de iPad weer in landscape mode te houden, heb je 
de mogelijkheid om de tekst groot te krijgen en overzichtelijk. 

 
 
Voordelen van de iPad op zich: 
De iPad in het algemeen, kan ik alleen maar aanbevelen. Je 
hebt de mogelijkheid om tijdens het reizen productief aan de 
slag te gaan, maar ook om lekker de ontspanning op te 
zoeken door een boek te lezen. Wanneer je even snel iets 
moet opzoeken hoef je niet perse je hele laptop uit de tas te 
halen en op te starten, je hebt meteen je iPad paraat.  
 



Voor alle leraren zou ik de mini boven de iPad 2 verkiezen want hij is lichter en makkelijker te hanteren, 
hij kan net zo veel als de grote en past in elke zak (jas, jeans, overhemd) . Het enige nadeel is, je kunt er 
maar 7 kopjes koffie op dragen… 
 
 
 
 

Delicious 

 
 

 
Link: http://www.delicious.com,  
Prijs: Gratis,  
Eigenaar: Avos Systems,  
Website: http://www.Avos.com,  
Laatste update van de APP: 15 juli, 2013 
 
Misschien komt de volgende situatie bekend voor. Je bent thuis aan het werk met Mozilla Firefox en 
hierin houd je jouw Internet Favorieten netjes bij. Van een goede vriend hoor je positieve dingen over 
Google Chrome, en voor je het weet werk je hierin en worden ook je Internet Favorieten opgeslagen. 
Hetzelfde gebeurt op Saxion en voor je het weet heb je op 3 of meer plekken je Favorieten staan. 
Naamloos 
 
Wat je thuis opslaat is op Saxion niet beschikbaar, en andersom 
vanzelfsprekend ook. Het begint een aardig rommeltje te worden, 
om maar niet te spreken over de situatie als je ook nog een iPad tot 
je beschikking hebt. 
 
 Er is echter een applicatie die hier structuur in aanbrengt en deze 
heet: Delicious. Delicious heeft zowel een website 
(http://www.delicious.com) als een iPad-APP. Binnen enkele 
minuten heb je een account aangemaakt, een gebruikersnaam, een 
e-mailaccount en een wachtwoord is alles wat gevraagd wordt. 
 
 Aan de slag betekent op zoek gaan naar websites die interessant zijn 
en deze opslaan binnen Delicious.  
 
 In figuur 1 is de openingspagina te zien van Delicious. In het centrale deel staan de links die tot mijn 
favorieten behoren. Vanzelfsprekend zijn deze zowel via de website als de APP toe te voegen. 
 
Om een nieuwe link toe te voegen klik je op het plusje midden 
bovenaan het scherm. Hierdoor verschijnt figuur 2 waar het gewenste 
link toe te voegen is. Een link vul je in en hierna verschijnt figuur 3. In 
figuur 3 wordt om een titel gevraagd en enige Tags. Tags zijn het best 
te omschrijven als steekwoorden die de inhoud van de website 
weergeven. Nadat er op Save is geklikt zit de link bij jou in de lijst. 
 
 

http://www.avos.com/


Tags zijn zeer belangrijk in Delicious. Tags zijn de zoekcriteria hoe 
opgeslagen links terug te vinden zijn. Stel in het eerste jaar heb je een 
verslag gemaakt betreffende de Roos van Leary. Een jaar later ligt er 
opnieuw een opdracht over Leary op je te wachten. Bij de optie Search geef 
je Leary in, en alle links die Leary in hun titel, omschrijving of Tags hebben 
worden getoond. Maar waar het echt handig wordt is dat ook links van 
andere mensen die iets bewaard hebben over Leary worden getoond. Dus 
je geniet van het werk van andere, vaak onbekende mensen. 
 
Als ik een minpuntje mag noemen is het feit dat het op de iPad enige malen 
abrupt afgesloten werd. 
 
Conclusie: 
Een handige APP die goed gebruikt kan worden om structuur aan te brengen in de vele links die een 
internet gebruiker gauw wil bewaren.  
 
Voor meer informatie verwijs ik de lezer naar de volgende site: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Delicious_(website) 
 
 
 
 

iPad accessoires 

 
Hier twee stylus pennen die vergeleken zijn en waarvan de ervaringen gedeeld zijn.  
Om te beginnen heb ik mij via het internet verdiept in de verschillende accessoires die leverbaar zijn. Na 
het bekijken van meerdere video reviews heb ik besloten om een Touch pen via Ebay aan te schaffen. De 

Touch pen die ik heb gekocht kostte mij €2,98. Bij de 
aanschaf heb ik gelet op het raakoppervlakte van de 
pen, het zou belangrijk zijn om een groot raakvlak te 
hebben op het iPad scherm. 
 
Ondanks dat de pen van Ebay goed functioneert heb ik 
nog een andere pen die ik graag zou willen aanbevelen. 
 

De tweede pen die ik heb, gebruik ik het meest van beiden, dit vanwege een kleiner raakvlak op het 
scherm van de iPad. De pen is vanwege dit kleinere raakvlak een stuk nauwkeuriger in gebruik. 
Daarnaast ligt de pen fijner in de hand en doormiddel van de clip is hij makkelijk te bevestigen aan 
bijvoorbeeld je hoesje of broekzak e.d. 
 
  
 
Waarom een pen? 
Ik heb er zelf voor gekozen om een pen te gebruiken 
omdat ik met mijn vingers niet nauwkeurig genoeg 
kan aanraken. Door middel van de pen ben ik in staat 
de iPad sneller te besturen. 
 



Hoe dicht een iPad ook bij een digitaal papier kan komen, hij zal het nooit zijn. Als ik een handgeschreven 
brief wil maken zal ik groot moeten schrijven omdat klein schrijven te nauwkeurig is en soms niet 
duidelijk herkend wordt door het touchscreen.  
 
Een ander bijkomt nadeel is, het aantal contactpunten wat tegelijkertijd herkent wordt op het 
touchscreen is maar beperkt. Dit komt tot uiting op het moment dat je met je handpalm op je iPad 
scherm komt waardoor hij het signaal van de pen niet meer oppakt. 
 
Ondanks dit kan ik de pen aan iedereen die een iPad gebruikt aan bevelen, als het niet voor de 
nauwkeurigheid is, is het wel omdat je dan geen vette vingers op je beeldscherm krijgt! 
 

iPad covers in alle kleuren 

 
Rood, groen of blauw tover je Ipad om tot jou 
Ipad! 

 
Waar je ook kijkt, in de trein, bus of op school 
iedereen heeft tegenwoordig bijna een Ipad. 
Niets is leuker dan van jou Ipad iets persoonlijks te 
maken, omdat er zoveel keus is en verschillend in 
prijzen kan je de gekste dingen vinden. 
 
Soorten: 
Er zijn verschillende types iPad covers, denk hierbij aan onder andere: 
 
Backcovers (achterkant bescherming) 
Flipcases (beeldscherm bescherming) 
Keyboardcases (Toetsenbord in de hoes) 
360 graden draaibare hoesjes 
 
Kleuren en materialen: 
De hoezen voor de Ipad zijn in alle kleuren van de regenboog te krijgen, met een bloemetjes print of zelfs 
een foto uit eigen collectie. 
 
De prijs die u betaalt voor de Ipad hoes is erg verschillend, omdat er zo veel keuze is en zo veel opties is 
de prijs ook erg uitlopend. 
 
Er is niet alleen veel keuze in de kleur of het patroon op de hoes, ook zijn er veel verschillende keuzes in 
het materiaal van de hoes.Ipad covers 
 
Glad leer 
Suède 
Plastic 
Kunstof 
En nog veel meer 
Waar koop je ze? 
In 2013 wordt de Ipad gezien als een mode accessoires, wij als 
studenten zijn snel op iets uitgekeken en willen telkens iets 
nieuws maar het moet wel betaalbaar blijven. Daarom wil ik deze website graag aanbevelen, de 



producten op deze site worden rechtstreeks uit China geleverd. Hierdoor scheelt het soms meer dan € 
40,- euro ten opzichte van vergelijkbare producten hier in de winkels. Van iPad hoezen, opladers tot 
koptelefoons, al deze producten zijn te vinden op de site. 
 
Creatief? 
Voor de echte creatievelingen is het natuurlijk veel leuker om zelf een hoes te maken.. 
 
en ook niet onbelangrijk.. helemaal gratis!! 
 

 
 
Tot slot 
Zo als eerder aangeven is de keuze ruim en erg persoonlijk. Bedenk dus goed wat voor u van belang is bij 
de aankoop van een Ipad hoes. 
 
 
 

De Blackboard App, die moet je hebben! 

Om de App gebruiksklaar te maken hoef je hem slechts eenmalig in te stellen, je vult je school en je 
inloggegevens in en daarna kun je vanaf je persoonlijke desktop alle informatie vinden. 
 
Het ontwerp is gericht op  het eenvoudig en snel vinden van de informatie die je zoekt, hier voldoet de 
App dan ook goed aan! 
 
Kom je er even niet uit? 
 
Vragen stellen, opmerkingen maken, of tips bekijken kan 
allemaal via de help knop. 
 
Het installeren van deze App op je Ipad is kosteloos en je 
hebt geen last van irritante reclame pop-ups of  ”in App 
aankopen”. 
 
Doordat de drempel lager is om op Blackboard te kijken, 
zul je dit eerder doen. Zodoende ben je dus eerder op de hoogte van mededelingen. Blackboard wordt 
op deze manier efficienter in gebruik. 
 
 



Birth Class 

Prijs: Gratis 
 

 
 
Wat is het? 
Deze app is bedoeld voor zwangere vrouwen, deze app kan als 
ondersteunend middel worden gebruikt om zwangere vrouwen voor te 
bereiden op de bevalling. 
 
Bij de eerste zwangerschap weet een vrouw nog weinig over het proces 
en vaak zijn vrouwen bang voor de bevalling. In deze app worden veel 
vragen beantwoord. Er worden onder andere tips gegeven en ze stellen 
je gerust. Een zwangere vrouw heeft om die redenen er echt profijt van 
om deze app te downloaden. Er wordt ook een site aangegeven in de app waarbij je meer te weten kan 
komen over de zwangerschap. 
 
Conclusie: 
Birth Class is een app die er aantrekkelijk en overzichtelijk uitziet. In de app staan erg veel filmpjes, voor 
iedere stadium zijn er filmpjes te vinden. De app is in verschillende hoofdstukken verdeeld. Erg handig 

dus! Er zijn geen in app aankopen nodig binnen deze 
applicatie. De app heeft wel een internet verbinding 
nodig om de filmpjes te kunnen bekijken. 
 
Een min puntje is dat er Engels gesproken wordt,  voor 
veel mensen is dit een probleem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Habits 

Wat is het? 
Met deze App is het mogelijk om je eigen gewoontes in het dagelijks leven 
te leren kennen. Bepaalde gewoontes leer je beter kennen en van 
bepaalde gewoontes wist je niet eens dat je ze had. Ook kan een eventuele 
verslaving met deze App worden opgespeurd. 
 
Hoe werkt het? 
De App beschikt over tien vaste gewoonten waaruit je kunt kiezen: 
 

1. sigaretten 
2. winkels 



3. katten 
4. tapathons 
5. hamburgers 
6. vrienden 
7. doelpunten 
8. pijnstillers 
9. boeken 
10. koffie 

 
Deze tien gewoonten zijn veel voorkomende gewoonten bij de gebruikers. Als ik kijk naar mijn eigen 
dagelijkse bezigheden is deze lijst niet geschikt voor mij. Gelukkig is het mogelijk om zelf tien gewoonten 
te kiezen die bij jou passen. Deze kun je zelf intypen en hoeven niet gekozen te worden uit een vooraf 
vastgestelde lijst. Voor elke gewoonte kun je bijhouden hoe vaak die is langsgekomen op die dag. Je 
krijgt een mooi beeld van de gewoonte aangezien de App voor elke tien dagen een grafiek ontwikkeld 
om de hoeveelheid te zien. Hiermee is de App bedoeld als een ‘eyeopener’. De App is volledig in het 
Nederlands en kost maar 0.89 cent. 
 
Tot slot: 
Ik denk dat dit een geschikte App is voor mensen waarbij bepaalde gewoontes uit de hand beginnen te 
lopen. Door middel van deze App krijgt de gebruiker een goed beeld van zijn/haar gewoonte en kan 
hij/zij nagaan of deze zorgwekkend is. Voor mensen waarbij geen gewoonten eruit springen begint deze 
App naar mijn idee al snel te vervelen. 
 

TKM Magazine 

 
TKM is een tijdschrift over kindermishandeling waarin onderwerpen als; 
onderwijs, seksueel misbruik, armoede uitgebreid beschrijft. Iedere 
maand kun je een nieuwe editie downloaden die je kunt opslaan en lezen 
wanneer je maar wilt. 
 
Wanneer je de app opent krijg je het overzicht zoals hier onder staat 
aangegeven.TKM 

 
Als social 
worker kun 
je te maken krijgen met heftige 
omstandigheden, in het tijdschrift worden 
deze omstandigheden op een 
confronterende maar duidelijke manier 
omschreven. Het is een informatief 
tijdschrift welke zeer geschikt is voor 
studenten en volleerde social workers. 
 
De app kost eenmalig €0,79 maar daarna is 
iedere editie gratis te downloaden. 
 
Ik raad deze app aan voor iedereen die 
direct of indirect met kinderen werkt. Door 

dit tijdschrift krijg je zicht op situaties rondom kindermishandeling en tips hoe je ermee om kunt gaan. 



Memorize This: 

 
Memorize This is een gratis app die eenvoudig in het gebruik is. Hij 
wordt beschreven als een app die het geheugen, de aandacht en 
observatievaardigheden van een persoon test en ook verbeterd. Volgens 
de omschrijving in de App-Store kun je dagelijks voordeel van de app 
ondervinden. Ik zou zeggen probeer en ondervind het. 
 
Het scherm begint met 8 gekleurde vierkantjes. Je klikt op play en 
daarna draaien een aantal van deze vierkantjes. Het is de bedoeling dat 
je daarna dezelfde vierkantjes in dezelfde volgorde aanklikt op het 
scherm. Voor elke correcte zet krijg je punten. In het begin is het nog 
eenvoudig te doen, maar vrij snel draaien er vijf blokjes achter elkaar en 
wordt het een stuk lastiger. 
  
Heeft dit spel  een waarde in de vorm van een geheugentrainer binnen de hulpverlening? Een mogelijke 
doelgroep is ouderen waarvan het geheugen achteruitgaat, of jonge kinderen om te kijken hoe lang ze 
zich kunnen concentreren, of hoe zij met frustratie omgaan. 
  

 
Conclusie: 
  
het is een eenvoudig spel dat zeker het moeite 
waard is om tijdens stage eens uit te proberen. Doe 
je dit, dan zouden wij graag horen hoe de ervaringen 
zijn!! De app is te gebruiken voor ouderen met 
dementie. Je kunt met deze app het geheugen 
testen. Het feit dat dit een eenmansproject (zo lijkt 
het) is geweest vindt ik een extra reden om de app 
te testen en deze ontwikkelaar te steunen (Rajiev 
Timal (http://rajiev.com) 
 

Figuur 4: Beginscherm 
 
 

Begrips Code: 

Prijs: €2,29 
 
Doel: 
 
Dit is de eerste App ter wereld die je helpt om je persoonlijke en 
professionele relaties te verbeteren en je makkelijker en effectiever met 
anderen helpt communiceren. 
Je leert niet alleen jezelf of anderen beter begrijpen, maar ook hoe je er 
voor kunt zorgen dat anderen jou beter begrijpen. 
Mensen hebben verschillende voorkeuren als het gaat om manieren van 
denken, doen en communiceren. Met de BegripsCodeTest krijg je daar een preciezer beeld van. 



Honderden praktische tips om de samenwerking en samenleving leuker, makkelijker en effectiever te 
maken. 
 
Werkwijze: 
 
Bij het openen van de App krijg je een keuze menu: 
* BegripsCodeTest 
 - Snelle test: Deze test bestaat uit 18 vragen 
 - Uitgebreide test: Deze test bestaat uit 35 vragen 
 - Opgeslagen resulaten: Als de test door meerder personen is gemaakt kun je hier de resultaten vinden. 
  
Als je de test maakt is er telkens een keuze uit twee antwoorden. Bijvoorbeeld: Ik neem liever het 
voortouw dan ik moet volgen of ik volg liever dan dat ik het voortouw moet nemen. Aan de hand van de 
gekozen antwoorden komt er een resultaat uit. Je bent een verbinder, bewaker, bedenker of een 
beslisser. 
 * Herkenning 
 * Kleding 
 * Lichaamstaal 
 * Ogentaal 
 * Spreektaal 
 * Begroeting 
 * Houding in de groep 
 * Vertelt over zichzelf 
  
Bij al deze onderwerpen kun je meerdere antwoorden invullen zoals bij kleding kun je je eigen smaak 
aangeven. Bijvoorbeeld: Merkkleding, strak in pak en kleurrijke en hippe accessoires. Ook bij het 
resultaat van deze test komt er weer uit of je een verbinder, bewaker, bedenker of een beslisser bent. 
 
Gedrag: 
Nu het bekend is wat voor een persoon je bent kun je bij dit onderdeel kijken hoe je reageert in bepaalde 
situaties. Dit zijn negatieve situaties zoals: conflicten, crisis en uiten van verdriet. Gelukkig hebben ze bij 
het maken van deze App ook gedacht aan positieve situaties zoals: energie opdoen, shoppen, humor en 
feestjes. Opvoeding staat ook in deze lijst dit lijkt mij ook zeer handig in het maatschappelijk werkveld 
waar wij in zitten. 
 
Omgang: 
Ook als je werkt in groepen is dit een handige manier om te 
kijken wat de beste manier is om je groepslid te benaderen. 
Niet alle mensen vinden het prettig om bijvoorbeeld direct te 
worden benaderd en ook het geven van compliment kan lastig 
zijn. Als je weet onder welke categorie je groepslid valt kun je 
nu kijken wat de beste omgang is bij deze persoon. 
Bijvoorbeeld bij: de eerste indruk, hoe te motiveren, kritiek 
geven en complimenteren. Doordat er bij alle kopjes zoveel 
handige tips worden gegeven ben ik er van overtuigd dat ze 
samen werking zo beter verloopt. Niet alleen onderling met je 
collega’s maar ook met cliënten en deelnemers. 
 
Liefdesrelaties: 
Na het maken van de test weet jij wat je bent en op welke 
manier anderen jou het beste kunnen benaderen en 
andersom. In 2013 vinden mensen het moeilijk om een 



geschikte partner te vinden waar zij de rest van hun leven mee samen willen blijven. Door samen met je 
partner deze test te doen en in te vullen of jullie een verbinder, bewaker, bedenker of een beslisser zijn 
krijgen jullie handige tips om jullie relatie optimaal te houden. Een beslisser en een bedenker: een 
spetterende relatie, geven elkaar veel energie en kunnen samen veel bereiken. Er is keuze uit sterke 
punten, aandachtspunten en struikelblokken. 
  
Pluspunten: 
 
Zoals eerder aangegeven stimuleert deze App een betere 
communicatie onder collega’s, vrienden en je partner. Ook denk ik 
dat deze App zeer geschikt is in ons werkveld, iedere dag zijn wij 
bezig met mensen en communicatie. Het is fijn als mensen jou 
begrijpen en anders om, zo wordt de samenwerking onderling ook 
beter. Doordat je bij alle types kan lezen wat de kwaliteiten en 
zwaktes zijn krijg je een duidelijk beeld. Natuurlijk zijn er ook testen 
zoals de Belbin en Roos van Leary bij deze testen is het vaak lezen 
zoals jij het wilt interpreteren. Nu met de BegripsCode App is het 
allemaal veel concreter en kun je er ook makkelijker mee aan de slag 
gaan met je sterke en zwakke punten. 
 
Minpunten: 
  
Nadeel van deze app is dat de laatste update 17 mei 2013 was. Bij 
deze update hebben ze de App niet alleen voor Apple producten 
maar ook voor Android gemaakt. Doordat het gebruik van Smartphones, Ipads en computers steeds 
meer toe neemt hoop ik dat ze deze App ieder jaar aanpassen naar de communicatie van de samenleving 
op dit moment, met eventuele uitbreiding. De uitslagen van de testen worden wel in de App opgeslagen 
maar kunnen niet gedeeld worden via Dropbox of andere programma’s 
  
Conclusie: 
  
Kortom dit is een App die je leven kan veranderen en meer diepgang in je relaties kan geven. 
 

AED 4 US 

  
 
Prijs: gratis. 

  
Doel: 
  
Stel je bent op stage en jouw gekozen eerstejaars stageplek is met ouderen. 
Jullie gaan een dagje op stap en één van jouw cliënten krijgt een hartstilstand. 
Wat te doen? Hopelijk kan één van de aanwezigen reanimeren, maar een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) zou meer kans bieden op een goede 
afloop. Maar waar vind je er één? Dit is nou het moment dat de APP AED4.US 
de uitkomst biedt.  
 
Volgens hartslagnu.nl krijgen 300 mensen per week in Nederland een 
hartstilstand. Overal in Nederland staan AED’s gereed om levens te redden, 

Figuur 1: Kaart 



maar waar? 
  
Hoe werkt het? 
 
Bij het openen van de app wordt ingezoomd op jouw huidige locatie (zie figuur 1). Hier zie je een kaart 
van jouw omgeving met de aangemelde AED’s. Je hebt hier twee opties, Map om een kaart van de 
omgeving te zien en List om een lijst te zien van de AED’s in de omgeving. 
  

 
Door het klikken op een hart-icoontje open je informatie over 
de desbetreffende AED. In figuur 2 is te zien dat de AED in een 
supermarkt is. Bij de naam van de supermarkt staat een 
blauwe pijltje naar rechts en door hier op te klikken komt er 
extra informatie beschikbaar over de desbetreffende AED. Te 
denken valt aan de exacte locatie, de tijdstippen dat de AED 

beschikbaar is (alleen tijdens kantooruren of bijvoorbeeld ook 
’s weekends), in 
sommige situaties staat ook beschreven bij welke kassa, op welke 
muur, onder een carport of in de hal van een seniorenflat. Het is 
ook mogelijk om een foto te maken van de AED en dus ook waar 
deze te vinden is. Tevens wordt beschreven of deze ‘validated’ is. 
Ik verwacht dat dit betekent of de AED gecontroleerd is, of die 
werkelijk aanwezig is. Hierover heb ik geen informatie kunnen 
vinden. 
  
 
 
Een sterk onderdeel is dat als je op het adres klikt er automatisch 
een scherm verschijnt van Google Maps met een 
routebeschrijving erbij. 
   
Nieuwe AED aanmelden: 
  
Voor het aanmelden van een AED is het noodzakelijk om een 
account aan te maken. Dit is volledig gratis en binnen enige 

minuten gebeurt. Dan is het mogelijk om een AED toe te voegen aan de lijst. En hier komt het onderdeel 
‘validated’ terug. Aangezien iedereen een AED kan toevoegen (dus ook als grap) is er de mogelijkheid om 
een AED te verifiëren. 
  
Conclusie: 
  
Dit is een app van de Radboud Ziekenhuis te Nijmegen die zeker een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan het redden van levens. Bij een dergelijke app mag een website niet ontbreken, voor meer informatie  
zie: http://www.aed4.eu/ 

Figuur 2: Locatie AED 

Figuur 3: Details AED 



 

Pictoplanner: 

Prijs: Gratis 

 

Doel: 

  

Deze app helpt onder andere mensen met een verstandelijk beperking, 

mensen met autisme, dementerende ouderen en kinderen die nog niet kunnen lezen in hun 

dagelijks leven. Ouders of verzorgers kunnen verschillende pictogrammen achter elkaar zetten 

zodat de cliënt weet wat hij/zij moet doen. 

  

Over de App:  
  

De app bevat geen reclame en kost geen geld. Het zou wel fijn zijn 

als je de dagen een andere kleur kon geven, uit ervaring weet ik dat 

dat in veel instellingen gebeurt.  In instellingen hebben de dagen 

vaste kleuren en hebben cliënten een vaste structuur. Sommige 

cliënten hebben een schriftje bij zich waar hun structuur in staat. 

Anderen hebben een planbord. Op het bord kun je elke dag 

ophangen wat ze gaan doen.  

 

 

 

  
Hierboven staat een mooi voorbeeld. De picotplanner is alleen in het Nederlands verkrijgbaar. Er 

staan ruim 10.000 pictogrammen in. Je kunt zelf ook een picto of foto toevoegen. 

  

Conclusie: 

  

Dit is een goede app omdat het een cliënt hiermee op weg helpt als hij/zij structuur in zijn/haar 

leven nodig heeft. Voor meer informatie, zie de website: http://www.pictoplanner.net/, of bezoek 

de facebookpagina: https://www.facebook.com/Pictoplanner. 

 

 

http://www.pictoplanner.net/


Read 

 

 

Doel: 

 

Read is een is een ‘schoolbord-app.’ Op het schoolbord kun je dingen schrijven. Deze app is dus 

super handig voor mensen die slecht horend zijn, maar ook voor mensen die niet goed meer 

kunnen praten. Daarom heb ik deze app ook getest. 

 

Hoe werkt het? 

 

Wanneer men de app opent komt met eerst op een blauw scherm met een denkwolkje met een 

huisje erin. In dit huisje staat het nummer 56 met een site eronder. Dit scherm betekend (denk ik) 

laden. Als je op het scherm klikt verdwijnt het en kom je op het ‘schoolbord’ en hier staat de tekst 

‘Hello.’ Rechts in het scherm staan verticale pictogrammen.  

Van boven naar beneden: 

 

 Een hand met een pen erin. 

Dit betekend schrijven. Wanneer je hier op drukt krijg je een toetsenbord en een klein schermpje 

met de tekst: ‘enter text to display.’ Je voert de text in die je wil invoeren en drukt op ok. 

 

 Het tekentje hieronder geeft twee pijltjes aan: een naar rechts en een naar 

links(boven/onder elkaar) 

Dit geeft de geschiedenis aan van wat je al eens getypt hebt. 

 

 Het derde tekentje zijn een paar papiertjes achter elkaar. 

Dit zijn Engelse suggesties die je aan zou kunnen klikken en die verschijnen dan. Denk aan te 

teksten:’Hello,’ ‘Can you help me?,’ ‘Can i help you?,’ enz. 

 

 Het vierde tekentje is een tandwiel. Deze staat voor instellingen. Hier ga ik zo verder op 

in. 

 

 het laatste tekentje is het vraagteken, die voor ‘help’ staat. 

 

 

 

Als je hier op drukt kom je op een pagina (niet 

online maar in de app). op deze pagina wordt uitleg 

gegeven over de app. Bijvoorbeeld over het doel, 

maar ook over de drie belangrijke icoontjes. Ook 

heb je de mogelijkheid om de app-designer te 

mailen als je vragen of suggesties hebt over de app. 

 

Bij het tandwiel (instellingen) kun je dus dingen 

veranderen. Je hebt 6 verschillende opties: 

 

 presets. 



Hier kun je de suggesties veranderen/aanvullen. Deze kunnen in het Nederlands bij getypt 

worden. 

 

 fonts. 

Hier kun je het lettertype aanpassen. 

 

 Tell a Friend. 

Als je hier op drukt dan kom je op het email-scherm. Hier staat een vooraf geschreven, engelse, 

tekst. Je hoeft alleen de ontvanger in te voeren en je kan het verzenden. 

 

 History 

Ook hier kun je de gespreksgeschiedenis bekijken,maar ook verwijderen. 

 

 Colors 

Hier kun je de kleur kiezen voor het schoolbord. 

 

 Improve app 

Hier kun je toestemmen om anonieme gegevens te versturen (gebeurt dan automatisch denk ik) 

zodat de app verbeterd kan blijven worden. 

 

 

De voordelen van deze app zijn: 

1. het is gratis 

2. geen reclames tussendoor. 

3. geen andere downloads nodig om het te gebruiken. 

4. het is offline te gebruiken. 

5. er is hulp beschikbaar in de app zelf 

 

Nadelen van deze app: 

1. het is engels. 

2. de hulp die er is, is niet heel uitgebreid. 

3. Wanneer je een lange zin wil typen valt het eerste gedeelte van de zin weg, omdat het 

balkje te klein is. 

4. de app word niet vaak meer geüpdatet. 

 

Kortom, deze app is voor iedereen te gebruiken: jong en oud. Ook al heb je nog nooit een ipad in 

je handen gehad; met deze app kun je zo beginnen! 

 

 

Core Quality 

Prijs: 4,99 € 

 

Doel:  
 

De bedoeling van de app is het zelfbewust worden door het maken van een zelf 

analyse aan de hand van een sterkte/zwakte analyse volgens de kernquadranten 

van het model van Daniel Ofman 

 



Hoe werkt het? 

Er wordt duidelijk uitgelegd hoe de app werkt en hoe het model werkt. Ook wordt verteld 

waarom het belangrijk is om zelfbewust te zijn. 

 

Het Kernquadranten model wordt duidelijk en logisch uitgelegd. Door middel van het 

beantwoorden van meerkeuze vragen krijg je telkens een overzicht over je kwaliteiten, valkuilen, 

uitdagingen en allergieën. 

 

 

Vervolgens krijg je een advies over hoe je het best kunt omgaan 

met die verkregen informatie. 

 

Conclusie: 

 

Voor iemand van de academie AMM onmisbaar maar ook zeker 

bruikbaar voor anderen. Ik heb echter een aantal keer geprobeerd 

verschillende antwoorden in te vullen maar de adviezen veranderen 

niet, het zijn slechts de kernwoorden die veranderen. ondanks dit 

nadeel is de app nog steeds erg handig omdat hij je helpt om 

woorden te krijgen bij je eigenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

Online Onderwijs – Taal 

Doel: 

 

Onze Taal is een handige app voor de Nederlandse taal. 

Problemen die je kunt tegenkomen met spelling, grammatica, 

stijlfouten etc. worden uitgelegd onder verschillende kopjes 

 

Hoe werkt het? 

De layout heeft iets weg van de Google search balk. Je kunt je vraag intypen in de zoekbalk en 

alle informatie wordt netjes onder verschillende kopjes weergeven. Van uitleg van de 

persoonsvorm tot aan taaladvies van onduidelijke woorden zoals bijv. rambam. 

 

De app is universeler dan ik op het eerste moment verwachtte. Het geeft heldere informatie en 

uitleg van je vraag. Naast de zoekbalk functie kun je ook makkelijk zoeken op hoofdonderwerp.  

 

De verschillende hoofdonderwerpen zijn: Grammatica, Spelling, Woordkeuze, Leestekens, 

Uitspraak, Stijl, Vormconventies, Herkomst/verklaring, Regel en Leestips. Als je een van deze 

hoofdonderwerpen aanklikt krijg je een overzichtelijke lijst met subonderwerpen op alfabetische 

volgorde. Voor het zoeken van een speciale taaladvies heeft de app een zeer overzichtelijke Index 

met verschillende manieren van zoeken. 

 



Je kunt  taal adviezen zoeken op alfabet, taaladviezen op onderwerp, populaire taaladviezen en 

mijn favoriete taaladviezen.Het kopje populaire taaladviezen geeft een weergave van de meest 

populaire taaladviezen. Mijn favoriete taaladviezen geeft een weergave van jou persoonlijke 

favoriete taaladviezen. Bij elke taaladvies is er een mogelijkheid om het bij favorieten te zetten, 

zodat het op een ander moment snel gevonden kan worden. 

 

Conclusie: 

Persoonlijk vind ik het een handige app om te gebruiken in het onderwijs. Bij het schrijven van 

een verslag kun je bijvoorbeeld even snel zoeken hoe de regels precies waren. Ook is het goed 

om van te leren voor de taaltoets! 

 

 

Kiosk 

De Kiosk heeft zijn voor en nadelen, om te beginnen is de layout van een 

boekenkast erg overzichtelijk en duidelijk. Dit is wel een beetje te vergelijk 

met de overzichtelijke structuur in de App Store. 

 

Het nadeel is dat het aanbod van tijdschriften die interessant zijn voor ons vakgebied, voorzichtig 

uitgedrukt nog niet erg groot is. 

 

Vooralsnog heb ik enkel nog boeken kunnen vinden over het ouderschap, baby tips, kinderen, 

lesgeven of tijdschriften die zich richten op kinderen of adolescenten. 

 

Wanneer je eenmaal een tijdschrift hebt gekocht kun je in vervolg telkens als er een nieuwe editie 

uit is, kopen van uit de app. de tijdschriften zijn vaak iets goedkoper dan de tijdschriften in de 

winkel en je hoeft er niet eens voor de deur uit. 

 

Ik zie zelf nog niet wat deze app kan wat andere tijdschrift apps niet kunnen. Dus heb jij ervaring 

met tijdschrift apps? Laat het maar weten! 

 

Letters Lezen 

Prijs: €1,79 

 

Doel: 

 

Dit is een applicatie gericht op kinderen, die net 

beginnen met het lezen en schrijven van de eerste 

basisschoolwoorden. 

 

Hoe werkt het? 

 

Met deze applicatie kun je leren lezen en schrijven. Er 

zijn drie verschillende oefeningen. 

 



Je kunt het lezen oefenen, hierbij krijg je een woord met drie plaatjes. Je moet het plaatje kiezen 

die bij het woord past. Dus wanneer je ‘huis’ ziet staan, moet je het plaatje met het huis 

aanklikken. 

 

De tweede oefening is het lezen met een score. 

Dit is dezelfde oefening als de eerste, maar 

hierbij krijg je 100 punten wanneer je meteen het 

goede antwoord geeft, de punten worden minder 

wanneer je niet meteen voor het goede antwoord 

kiest. 

 

Bij de laatste oefening kun je woorden afmaken. 

Je krijgt een plaatje te zien, bijvoorbeeld een 

boek. Hieronder staat dan ‘b.k’. Je kunt dan 

kiezen uit drie opties, bijv. oe, h, ou. Het is dus de bedoeling dat je voor de ‘oe’ kiest. De 

applicatie is erg makkelijk in gebruik, ook voor kinderen. 

 

De app ziet er kindvriendelijk uit, bevat veel kleuren en plaatjes en geeft geluidjes wanneer je een 

antwoord goed hebt. Deze applicatie is ook goed te gebruiken in de hulpverlening, zowel voor 

kinderen als voor mensen met een verstandelijke beperking. Kortom, een aanrader. 

 

 

 

Letter Legger 

Prijs: €4,49 

 

Deze applicatie is vergelijkbaar met Letters lezen. Deze applicatie 

heeft echter maar één oefening, namelijk letters leggen. 

 

Je krijgt een plaatje te zien, met daaronder een aantal lege vakjes. 

Hier omheen liggen een stuk of twintig letters. Het is de bedoeling dat 

je de juiste letters sleept naar het vakje. 

 

 

 

Wanneer je het geluid aan hebt staan, hoor je een 

vrouwenstem die het woord zegt, en elke letter uitspreekt. 

Dit kan kinderen op weg helpen. Door op het plaatje te 

klikken, hoor je weer de vrouw die het woord zegt. 

 

In deze applicatie zijn vijf verschillende niveaus, van heel 

makkelijk naar moeilijker. Ik vind dit een goed idee, zo kan 

een kind die moeite heeft met lezen en schrijven, steeds een 

stapje verder. Als het dan toch te moeilijk is voor het kind, 

kan hij of zij weer naar een niveau lager. 

 

De applicatie kost €4,49. Misschien een beetje prijzig, maar 

ik kan deze applicatie wel aanraden. Het is ook goed te 



gebruiken in de hulpverlening, voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. De  

plaatjes en geluiden zorgen ervoor dat het leren lezen en schrijven een stuk leuker wordt voor 

kinderen. 

 

 

Twitter 

Twitter is een gratis applicatie.  

 

Met Twitter kun je korte berichtjes plaatsen van 140 tekens. Bijvoorbeeld 

wat je aan het doen bent of wat je denkt op dat moment. Met Twitter kun je 

andere mensen volgen, en zij kunnen jou ook weer volgen. Op deze manier 

kunnen zij jouw berichtjes lezen en zijn zij een beetje op de hoogte van wat jou bezig houdt. 

 

Deze app is, wanneer je hem eenmaal onder de knie hebt, erg makkelijk in gebruik. 

 

Er is een mogelijkheid om deze applicatie toe te passen in het onderwijs, maar ik weet niet of dit 

echt iets toevoegt. Twitter wordt meestal gebruikt voor het privéleven. Ook al gebruiken 

sommige mensen Twitter de laatste tijd erg handig in hun zakenwereld. 

 

Ik zie echter geen grote mogelijkheden in voor Twitter in het onderwijs, ook al is Twitter wel een 

leuke, interactieve app. 


