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De meeste eenvoudige software vind je tegenwoordig in de vorm van apps op 
tablets en smartphones. Toch bestaan er nog steeds heel wat leuke websites waar 
je eenvoudige spelletjes vindt. Dit zijn spelletjes die aangepast zijn aan een 
bepaalde doelgroep, vaak personen met verstandelijke beperkingen, kinderen of 
volwassenen met cognitieve beperkingen. 

GRATIS 

Aangepaste spelletjes op Internet 
www.papunet.net/games  
www.avenscorner.com   
www.zml-spel.nl  
www.owlieboo.com  (zonder reclame is betalend) 

 

Informatie en spelletjes voor jongeren met een verstandelijke beperking 
www.wai-not.be  

www.ookjij.nl  
 
Cognitieve training 
 www.neurocampus.com  
 www.afasie-digitaal.nl (download) 

Eenvoudig surfen op internet 
www.symbaloo.com   

 www.mybee.nl   
 

Aantal spelletjes die je kan downloaden en installeren op je computer 
www.schoolsplay.org   
www.gcompris.net/index-nl.html  (GCompris) 
www.programming.de  
http://www.northerngrid.org/content/senswitcher/   (Senswitcher) 
http://www.brainsbreaker.com/  (puzzelen) 

 

Zelf eenvoudige oefeningen maken + voorbeelden downloaden 
www.omnidu.nl  
www.memoryspelen.nl  (zelf memoryspelen maken) 
www.sleepspellen.nl (spelletjes maken waarbij je plaatjes moet matchen) 

Allerlei 
www.4kids2play.nl   
www.liedjesland.com  

www.jigsawplanet.com   

www.jigzone.com   
www.speelzolder.com   
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NIET GRATIS 
 

Verzameling meerdere toepassingen 
www.helpkidzlearn.com  - €15/jaar 

www.poissonrouge.com/poissonrouge.php - €12 
 

Aanleren muis in kleine stappen 
1st Mouse     € 49.95  www.eelkeverschuur.nl 
IT Mouse Skills    € 119,50  www.edupro.nl 
Catch Me     € 76,50 www.edupro.nl 
 

Creatieve stimulerende activiteiten 
Beep Beep (ToetToet)   € 90,50  www.edupro.nl 
Noisy things (Lawaaidingen)  € 90,50  www.edupro.nl 
Mini Musical monsters  € 71,50 www.edupro.nl  
Musical leaps and bounds  € 75  www.inclusive.co.uk  

Leaps and bounds 1 / 2 / 3 € 75   www.inclusive.co.uk 

Easy Games    € 66,50 www.edupro.nl 
ChooseIt! Maker   € 151,50 www.edupro.nl  
SwitchIt! FaceMaker  

= gezichtenmaker   € 152,50   www.edupro.nl  
 

Verhalen 
Het Sprekend Boek      www.hetsprekendboek.nl     

particulieren:   € 50/jaar 
instellingen    € 200/jaar  
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