
Met deze lijst willen we ouders en leerkrachten helpen om goede apps te 
vinden. We hebben daarvoor een kleine selectie gemaakt, die bedoeld is om te 
inspireren. Daarbij  hebben we met name op de volgende dingen gelet.

• Een goede kinder-app is met liefde en aandacht gemaakt. Het is geen goedkope 
een-op-een vertaling van een gedrukt boek, maar er is goed nagedacht over de 
extra’s van het medium. Zeer belangrijk is dat de toevoegingen van beweging, 
geluid en interactiviteit relevant zijn. Een prentenboek app is niet interessant 
om de trucjes die erin zitten, maar om de inhoud. Trucs die niet relevant zijn, 
leiden af van het verhaal en zijn daarom eerder storend dan leuk.

• Mooie verzorgde animaties, spelletjes en interactiviteit.
• Goed geluid (denk aan professionele voorleesstem, muziek en geluidseffecten). 

Een herhalend achtergronddeuntje is vaak erg vervelend. Gelukkig kan dit vaak 
uitgezet worden.

• Goede tekst en een leuk verhaal.
• Duidelijke, simpele en intuïtieve navigatie. Als het ingewikkeld is om door een 

app te bladeren en alle leuke extra’s te vinden, leidt dat de aandacht af van de 
inhoud. Kinder-apps hebben soms een aparte uitleg of verantwoording voor 
ouders of verzorgers. De manier om op zo’n pagina te komen, moet duidelijk 
zijn voor volwassenen, maar niet voor het kind. Dat gebeurt soms door deze 
navigatie kleiner en in tekst te geven of door bewegingen te maken, zoals 
tweemaal tikken met twee vingers, die jonge kinderen niet snel zullen maken.

• Buttons voor jonge kinderen moeten groot zijn, want hun fijne motoriek is nog 
niet voldoende ontwikkeld. Ze kunnen ook nog niet lezen, dus instructies die in 
tekst worden gegeven zijn geen goed idee. Dat moeten symbolen of gesproken 
instructies zijn.

Hoe vind je een goede app voor iPad?

Op het moment dat we deze lijst publiceren is hij waarschijnlijk alweer verouderd, 
want dagelijks komen er mooie apps bij. Hoe zoek je zelf naar een goed app? Een 
paar tips:

Hoe zoek je goede apps en e-boeken
voor kinderen?



• De bovenste apps in de hitlijsten zijn niet altijd de beste. Soms zijn het 
commerciële apps zoals van Dora en Sponge Bob, die veel downloads bereiken 
via tv-reclame. Zoek dus gerust iets verder.

• Zoek in verschillende categorieën, zoals in Boeken voor prentenboeken, Games 
voor spellen, Onderwijs voor educatieve apps en Kinderen voor apps uit diverse 
categoriën die kindvriendelijk zijn. Ook in de categorieën Naslagwerken, 
Amusement, Muziek, Productiviteit en Catalogi zijn dikwijls leuke apps te 
vinden. 

• Zoek op trefwoord in de App Store.
• De zoekfunctie van de App Store is niet heel uitgebreid. Zoek daarom ook eens 

via Google. Toets dan bijvoorbeeld de naam van een favoriete kinderboeken-
schrijver of illustrator in en voeg daar ‘itunes’ aan toe. Zo krijgt u links naar 
apps van de makers van uw keuze.

• Er zijn een aantal sites waar informatie over kinder apps te vinden is. Bijvoor-
beeld Leesplein. Deze website geeft actuele informatie over apps en digitale 
kinderboeken gerangschikt op leeftijd. 

• Als u denkt een leuke app te hebben gevonden, bekijk dan de schermafbeeldin-
gen en lees de klantwaardering en recensies van klanten.

• Onderaan app beschrijving ziet u welke andere apps klanten die deze app 
kochten nog meer kochten.

Korte tiplijst: 25 goede apps

Baby’s en peuters

iBabyButton Eerste woordjes leren. Klik op een button en hoor 
het woord bij het plaatje. Ouders kunnen zelf buttons maken (bijv 
met een foto van mama of van uw kind) en hun eigen geluiden 
opnemen. Navigatie is helemaal gericht op jonge kinderen. Ouders 
komen in hun menu door tweemaal met twee vingers op het scherm 
te klikken.

https://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=5&sm=5
http://itunes.apple.com/us/app/ibaby-buttons/id430261125?mt=8


Kleuters, educatief

Zacht zijn de wolken Wat is kaal? Of wat is diep? Tien prachtige 
gedichten over deze begrippen, die uitnodigen tot filosoferen. Iets 
oudere kinderen kunnen zelf een elfje maken. (Deze app is er ook 
voor Android!)

Het lettercircus Deze app bevat 26 voorleesverhalen en 26 
zoekplaten waarin letters gevonden kunnen worden. Kinderen 
worden uitgedaagd om zelf letters te herkennen.

Juf Jannie Lezen Juf Jannie heeft een serie eduactieve apps voor 
jonge kinderen ontwikkelt, met o.a. letters en cijfers.

Jop gaat slapen en Jop gaat eten zijn leerzame apps waarmee 
kinderen hun bed- en eetrituelen kunnen naspelen.

RomPomPom – Ik leer letters Een goed uitgevoerde educatieve app 
van Uitgeverij Zwijsen.

 

Prentenboeken

Prentenboeken zijn er in alle vormen en 
maten. Sommige hebben spelletjes los bij 
het verhaal, zoals Dikkie Dik, Nippertje 
en Aadje Piraatje.

Andere prentenboeken hebben interactiviteit in 
het boek zelf gestopt, zodat je tijdens het lezen van 
het verhaal animaties kunt starten of het verhaal 
beïnvloeden. Mooie voorbeelden zijn: Nijntje, Timo en 
het toverboek, De gelukkige olifant en Pim en Pom.

http://georiot.co/2lKc
http://georiot.co/2cab
http://itunes.apple.com/nl/app/juf-jannie-letters-leren-lezen/id510590053?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/jop-gaat-slapen/id486201928?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/jop-gaat-eten/id499833939?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/rompompom-ik-leer-letters/id497325276?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/dikkie-dik/id420385389?mt=8
http://georiot.co/1Sz0
http://itunes.apple.com/nl/app/aadje-piraatje/id459443859?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/de-tuin-van-nijntje/id495662581?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/timo-en-het-toverboek/id393851625?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/timo-en-het-toverboek/id393851625?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/de-gelukkige-olifant/id468349572?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/pim-en-pom-op-safari/id469249428?mt=8


Eerste leesboekjes

Daar komt aap en Sproet, de stoutste pony van stal zijn 
tweegratis eerste leesboekjes. Deze apps zijn zonder 
geluid, omdat kinderen zelf moeten luisteren. Ze zijn 
sober van opzet, maar met prachtige tekeningen. 
Samenleesapp * Daans reis om de wereld AVI M4/M5 is 
een app waarin kinderen de helft van de tekst zelf lezen 
en de andere helft wordt voorgelezen door de app. Een 
uniek concept! Vanaf 7 jaar.

Educatieve apps vanaf 6 jaar

Zwijsen tafeltrainer en Maan Roos Vis Letterlegger zijn 
twee mooie apps van uitgeverij Zwijsen om tafels en 
letters te oefenen.

Squla Een leerzaam kennisspel dat met meerdere spelers op 
verschillend niveau gespeeld kan worden. Iedereen krijgt vragen op 
zijn niveau. Met slim zetten verzamel je punten.

Topo Nederland Een leuk topografiespel waarbij je een vliegtuigje 
naar het juiste gebied stuurt. Het is er ook voor Duitsland, België, 
Europa en USA.

WRTS Engelse woordjes leren? Bij WRTS vul je de woorden in en 
overhoor je jezelf.

Creatief

Animation Creator Zelf animaties maken op de iPad. Met deze app 
leer je eenvoudig de beginselen.

http://itunes.apple.com/nl/app/daar-komt-aap/id404557523?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/sproet-stoutste-pony-van-stal/id463358850?mt=8
http://georiot.co/3gV
http://itunes.apple.com/nl/app/zwijsen-tafeltrainer/id481999688?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/maan-roos-vis-letterlegger/id490601269?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/squla-familiebordspel/id486385948?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/topo-nederland/id433607404?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/wrtsmobile/id342114051?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/animation-creator-hd/id363201632?mt=8


Pupput Pals HD Prachtige app om filmpjes mee te maken. gebruik 
je eigen foto’s. Leuk en simpel.

Book Creator Maak zelf een e-boek met geluid, video, foto’s, tekst 
en tekeningen. Zeer gebruiksvriendelijke app en ideaal om kinderen 
zelf mee aan de slag te laten gaan. Met de betaalde versie kun je ook 
stripboeken maken.

Talking News Zelf een journaal opnemen met deze grappige hond 
en poes.

Dit overzicht van apps is maar een kleine greep uit het enorme aanbod. Veel 
plezier met uw eigen app-jacht! 

NIEUW: meelees e-boeken in de iBookstore

Naast apps zijn er ook in de iBooks Store e-boeken met geluid te vinden, 
bijvoorbeeld prentenboeken en boeken voor beginnende lezer met 
meeleesfunctie. Hieronder zie je er drie. 

Waar kom ik vandaan? Meelees prentenboek over het meisje Lisa, 
dat een baby zusje krijgt. Lisa kan zich niet voorstellen dat zij ook 
een kleine baby is geweest en stelt al haar familieleden de vraag: 
‘Waar kom ik eigenlijk vandaan?’

Mus hijst het zeil (AVI start). Mus en Muis zijn twee vrienden. Mus 
is vaak een beetje bang. Muis doet juist erg stoer. In gaan ze samen 
zeilen en kamperen. 

Mus danst op het ijs (AVI M4). Mus en Muis doen ze mee aan een 
wedstrijd kunstschaatsen op televisie. 

http://itunes.apple.com/nl/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
http://itunes.apple.com/nl/app/talking-tom-ben-news/id444946356?mt=8
http://geni.us/MHX
http://geni.us/HcX
http://geni.us/256p


Wil je regelmatig tips ontvangen over nieuwe media?

Meld je aan en ontvang gratis de Tips Leesbevordering.

http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/

