
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

     

   

 

  

Functie: woordenboek om gebaren in op te zoeken 

Omschrijving: gebaren gerangschikt op alfabet en thema. Per 

gebaar een filmpje van het gebaar, een plaatje van het gebaar, 

meestal een pictogram en een foto van het woord. 

+ ruim 900 gebaren gratis toegankelijk. Extra thema’s zijn bij te 

kopen, zoals lexicon uit NmG- en NGT-cursussen  

+ extra optie om zelf een thema samen te stellen met gebaren  

- de uitstraling is basic, de vormgeving zonder opsmuk  

- het navigeren is wat onhandig. Je kunt alleen op en neer scrollen 

in de lijsten, waardoor je de hele lijst door moet om bij het juiste 

woord te komen. 

Conclusie: De app is niet per se aantrekkelijk vormgegeven, maar 

wel een zeer uitgebreid naslagwerk als je NGT of NmG gebruikt 

Functie: woordenboek om gebaren in op te zoeken 

Omschrijving: gebaren gerangschikt op thema. Per gebaar een 

filmpje van het gebaar. Extra onderdeel is een quiz om je 

gebarenkennis te testen.   

+ simpel, overzichtelijk menu 

+ visueel aantrekkelijk voor kinderen 

+ de woorden binnen een thema zijn vormgegeven door gekleurde 

plaatjes, dus de app is ook te gebruiken voor kinderen die niet 

kunnen lezen 

- Beperkt aantal thema’s, typische kinderthema’s 

Conclusie: Kindvriendelijke, aantrekkelijke app die nog 

aantrekkelijker zou worden door uitbreiding van het aantal thema’s 

Functie: spelenderwijs gebaren leren (voor kinderen van 0;9 tot 5;0) 

Omschrijving: interactieve kijkplaat van het thema huis (extra 

thema’s zijn bij te kopen). Door te klikken op onderdelen van de 

kijkplaat speelt zich een filmpje af van het bijbehorende gebaar. 

+ de filmpjes blijven zich afspelen tot je ergens anders op klikt 

+ om uit de app te komen moet je 3 seconden een knop indrukken, 

zodat een kind niet zomaar de plaat weg kan klikken 

- beperkt aantal gebaren in de gratis versie (30) 

- niet alle gebaren zijn aan te klikken op de plaat 

- het lexicon bestaat vooral uit zelfstandig naamwoorden; weinig 

bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden 

Conclusie: Kindvriendelijk app om kinderen hun eerste gebaren aan 

te leren. Ook geschikt voor woorden-/gebarenschatuitbreiding bij 

jonge kinderen met TOS. 

 

Functie: kinderboeken voorlezen in NGT 

Omschrijving: zet de tekst van een boek om in gebarentaal. Als je 

met de tablet de woorden in het boek scant, gebaart een poppetje 

in NGT wat er staat. De woorden worden op het beeld 

gemarkeerd, zodat de koppeling van gebaar en woord(groep) kan 

worden gemaakt. 

+ het poppetje is geavanceerd gemaakt: ze heeft een goede 

beheersing van NGT, inclusief mimiek en lichaamshouding 

+ beschikbaar voor NGT en 9 andere gebarentalen 

- vooralsnog alleen te gebruiken met het boek Waar is Dribbel? 

Conclusie: veelbelovende app om dove en slechthorende kinderen 

te helpen leren lezen en meer plezier te geven in lezen. Hopelijk 

snel beschikbaar voor meer boeken. 


