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18 creatieve apps  
voor computer en 
tablet

Tekenen

Rian Visser
www.rianvisser.nl
rianvisser.yurls.net

SketchBook Expres
App iPad  
Niveau **
Uitgebreide teken-
app. Je kunt werken 
in lagen. Gratis met 
upgrade voor extra 
mogelijkheden. 

Autodesk 
SketchBook
App iPad 
Google Play 
Desktop 
Niveau ** 
Zeer uitgebreid teken-
programma. Je kunt 
werken in lagen. Gratis. 

Drawing Carl
App iPad  
Niveau *
Eenvoudige teken-
app voor jonge 
kinderen. Gratis met 
upgrade voor extra 
mogelijkheden. 

Deze handleiding bevat een serie creatieve apps en programma’s, waarmee je zelf 
dingen kunt maken: animaties, 3D-tekeningen om te 3D-printen, stripverhaal, 
tekenfilm. In het onderwijs kunnen deze apps gebruikt worden voor creatieve 
lessen, maar ook ingezet worden bij leesbevordering en taalontwikkeling. 

http://www.rianvisser.nl
http://rianvisser.yurls.net
https://itunes.apple.com/nl/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/autodesk-sketchbook-mobile/id883738213?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook
https://www.sketchbook.com/
https://itunes.apple.com/us/app/drawing-carl-lite/id498225032?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/drawing-carl-lite/id498225032?mt=8
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3D tekenen

Autodesk 123D 
design
App iPad  
Desktop 
Niveau *** 
Maak een technische 
3D tekening op een 
grid. Teken zelf of 
maak gebruik van de 
voorbeelden in de app 
Gratis.  

Tinkerplay
App iPad  
Google Play 
Niveau ** 
Stel je eigen 
robotfiguur samen, 
geef alles een kleur en 
structuur. Gratis app. 
Het is mogelijk om je 
figuur betaald te laten 
3D-printen.  

123D Sculpt+
App iPad  
Google Play 
Niveau ** 
Maak een ruimtelijk 
figuurtje of 
bewerkt een van de 
voorbeelden. Gratis 
app. Het is mogelijk 
om je figuur betaald te 
laten 3D-printen.  

Foto strip

Frame Artist
App iPad  
Niveau **
Maak een fotostrip 
met tekstballonen. 
Je kunt natuurlijk 
ook tekeningen of 
plaatjes uit een boek 
fotograferen en 
importeren.  

https://itunes.apple.com/us/app/123d-design/id567821620?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
http://www.123dapp.com/design
https://itunes.apple.com/us/app/tinkerplay/id975940251?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.tinkerplay&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/123d-creature/id594014056?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.Sculpt
https://itunes.apple.com/nl/app/frame-artist-photo-collage/id513163357?mt=8
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Presentatie maken

Animatie maken

Powerpoint
App iPad en iPhone  
Niveau ** 
Powerpoint presentatie 
maken op je telefoon of 
tablet.

ShowMe
App iPad  
Niveau * 
Maak een presentatie 
door te tekenen en te 
praten. 
Gratis.  
Toepassing: gedicht 
animeren

Animation and 
drawing by Do Ink
App iPad  
Niveau **
Maak een animatie 
door zelf te tekenen of 
clipart te importeren. 
Betaalde app. 

Book Creator
App iPad  
Niveau *
Boekjes maken met tekst, 
geluid, tekeningen, foto’s 
en video. Neem de betaalde 
versie (de gratis is te 
beperkt). 
Er is ook een online versie, 
die op een computer te 
gebruiken is. 
Bookcreator.com

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
http://www.rianvisser.nl/2012/10/tekenen-op-de-ipad-met-showme/
http://www.rianvisser.nl/2012/10/tekenen-op-de-ipad-met-showme/
https://itunes.apple.com/nl/app/animation-drawing-by-do-ink/id364762290?mt=8
https://apps.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
https://apps.apple.com/app/book-creator-for-ipad/id442378070
https://bookcreator.com/
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Filmpje maken

iMotion
App iPhone en iPad  
Niveau **
Animaties maken met 
klei, lego of ander 
materiaal. Gratis. 
Lesideeën via eduapp

Puppet Pals HD
App iPad  
Niveau *
Maak snel en simpel 
een filmpje met eigen 
foto’s en tekeningen. 
Gratis, maar betaald als 
je eigen foto’s gebruikt. 
Artikel gebruik in de 
klas.

Green Screen by  
Do Ink
App iPad  
Niveau ***
Film jezelf voor een 
groen doek en voeg 
achtergronden toe. 
Betaalde app. 

Cute Cut
App iPhone en iPad 
Google Play 
Niveau ***
Video’s knippen, 
plakken, bewerken en 
van tekst, muziek en 
voice over voorzien. 

https://itunes.apple.com/nl/app/imotion/id421365625?mt=8
https://eduapp.nl/apps/imotion-hd/lesideeen
https://itunes.apple.com/nl/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
http://www.rianvisser.nl/2014/03/frederick-het-muisje-dat-niet-wilde-werken/
http://www.rianvisser.nl/2014/03/frederick-het-muisje-dat-niet-wilde-werken/
https://itunes.apple.com/nl/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/cute-cut-full-featured-video/id583555212?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topvideo.cutecut&hl=nl
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Programmeren

Hopscotch
App iPad en iPhone  
Niveau ** 
Met deze gratis app leren 
kinderen de beginselen 
van het programmeren 
en wordt het logisch 
denken gestimuleerd.
Gratis app. 
Gratis digitale les

RobotLogicLE
App iPad en iPhone  
Niveau ** 
Door het oplossen 
van puzzels leer je 
programmeren. Gratis 
voor de eerste niveau’s.

Scratch jr
App iPad  
Google Play 
Desktop 
Niveau ** 
Programmeer de 
beweging van een 
figuurtje. Leer 
logisch en in stappen 
nadenken. 
Gratis.  

Codekinderen
Website
Op deze website 
staan tal van links 
naar apps en websites 
om te oefenen met 
programmeren. 

https://itunes.apple.com/nl/app/hopscotch-coding-for-kids/id617098629?mt=8
http://www.codekinderen.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Codekinderen/Programmeren/hopscotch/Lesbrief_HopScotch_Middenbouw.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/robo-logic/id300025550?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
https://scratch.mit.edu/projects/editor/
http://www.codekinderen.nl/
https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8

