Eerste Hulp bij Communicatie

Overzicht applicaties
Inleiding
Het is niet mogelijk om een overzicht te maken van alle applicaties (apps) die er bestaan
en die u misschien zou kunnen gebruiken. Er bestaan immers meer dan 400.000 apps en er
komen er elke minuut nieuwe bij. In dit overzicht vind je enkele interessante apps en
richtlijnen.
Apps zijn meestal relatief goedkoop, maar vergis u niet. Niet elke app is aanpasbaar of
bruikbaar te maken. Onderschat dus niet de tijd die je zult spenderen aan het zoeken naar
een goede app. Indien je meer specifieke vragen hebt, kun je best contact opnemen met
Modem.

Communicatie
Er bestaan momenteel een kleine 150 communicatie-apps. Deze zijn echter vaak niet
Nederlandstalig en dus niet direct bruikbaar. Bijkomend nadeel is dat de kostprijs van deze
apps sterk varieert, van enkele euro’s tot meer dan honderd euro.
Om het geluid voldoende te laten zijn in een drukkere omgeving, is extra
geluidsversterking nodig. Informatie hierover vind je in de bijlage ‘interessante
accessoires’.
We geven je hier enkele apps mee, de betere in hun soort. Er bestaan uiteraard veel meer
apps. De keuze van een app is erg persoonsgebonden. Voor advies op maat, kun je contact
opnemen met Modem.

TAPSPEAK BUTTON
Met deze app wordt de iPad een
éénboodschapstoestel.
De opgenomen boodschap wordt door tikken
op de bol uitgesproken. Je kunt meerdere
boodschappen opslaan, deze zijn enkel terug
te vinden in een woordenlijst.
Richtprijs: € 15,99
Meer info: www.tinyurl.com/tapspeakbutton
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SOUNDINGBOARD
Deze app maakt van de iPad een beperkt
dynamisch communicatiehulpmiddel.
Je kunt eigen afbeeldingen invoegen in
een rooster met maximum 9 vakjes. De
opgenomen spraak is van goede kwaliteit.
Richtprijs: € 39,99
Meer info: www.tinyurl.com/soundingboard

SPEAK IT!
Dit is een goede Nederlandstalige
tekstcommunicatie-app!
De getypte boodschappen worden
uitgesproken en kunnen bewaard worden.
Richtprijs: € 2,24 (met Nederlandse stem bij)
Meer info: www.tinyurl.com/3rj6f5z

Websites
Onze zoektocht naar geschikte apps begint meestal bij lijstjes. We geven je hier graag
enkele van deze (Engelstalige) lijsten mee:



www.appsforaac.net
www.momswithapps.com/apps-for-special-needs

De iPad biedt ook een schat aan mogelijkheden voor
educatieve spelletjes. Wij gebruiken meestal de
Nederlandstalige zoekmachine www.ikind.nl om leuke
spelletjes te vinden.
Boekjes lezen is ook op de iPad een leuke bezigheid.
Goede websites om hiernaar op zoek te gaan zijn
www.e-boek.org en www.boek.be .
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