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Taalstimulerende apps en tv 

Voor ouders die een tablet hebben zijn er momenteel heel veel leuke applicaties die je daarop gratis 

of een heel klein prijsje kan downloaden. 

 

Peuters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatje App 

allerlei spelletjes 

 

https://www.ketnet.be/kaatje-voor-

ouders/kaatje-van-ketnet-app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VerhaaltjesApp 
 

gratis voor I-pad 

 

 

Een app om voor te lezen aan peuters en kleuters. 

Emma en Milan zijn herkenbaar, eenvoudig, 

grappig en vooral heel erg toegankelijk. Het 

eenvoudige taalgebruik, met af en toe een extra 

moeilijk woord, sluit aan bij de 

woordenschatontwikkeling van het jonge kind. 

De VerhaaltjesApp biedt een aantal bundeltjes met 

telkens acht korte verhaaltjes, die zeker tot de 

verbeelding spreken. 

Van elk verhaaltje is een ingesproken versie 

beschikbaar. Nieuwe verhaaltjes worden 

voortdurend toegevoegd. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/verhaaltjesapp-

app.html 
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Mijn kleine stad 

 

Interactief prentenboek 

 

Talen: Nederlands, Arabisch, Bokmål Noors, 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, 

Portugees, Russisch, Spaans, Trad. Chinees, 

Turks, Chinees, Zweeds 

 

https://itunes.apple.com/be/app/mijn-kleine-

stad-zoek-en-vind/id490922806?l=nl&mt=8 

 

 

Dikkie Dik  

2,99 euro 

 

* 4 voorleesverhalen, 4 geanimeerde 

verhalen van Dikkie Dik 

* 2 leuke en leerzame spelletjes  

* 1 videoclip met liedje van Dikkie Dik 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/dikkie-

dik/id420385389?mt=8 
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 Leer mij woorden 

Een leuk en leerzaam spel voor kinderen van 0-

4 jaar, met 115 verschillende woorden en 

klanken. Uw kind zal snel doorhebben hoe het 

werkt. Het hoeft alleen te slepen op te scherm. 

Wanneer u een dier, voertuig of een ander 

voorwerp aanraakt, begint het te bewegen en 

wordt de bijbehorende klank afgespeeld. Zo 

begint een hond, bijvoorbeeld, te blaffen. Een 

stem vertelt hoe het afgebeelde voorwerp 

heet.  

Geschikt voor kleine kinderen en volledig in het 

Nederlands. 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/leer-mij-

woorden-gratis-spelletjes/id574913323?mt=8 

 

 Tijd voor taart 

Gratis versie voor I-pad 

 

Tijd voor taart is de eerste app van Frokkie & 

Lola voor de iPad. Het is een doe-, luister- en 

kijk-app voor peuters en kleuters over het 

thema feest.  

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Tijd-voor-

taart-app.html 

 

 Kiekeboe 

 

Gratis. 

Over de dierentuin. 

 

https://itunes.apple.com/be/app/kiekeboe-een-

gratis-spel-voor/id736004927?l=nl&mt=8 

 

 Dr. Panda’s Dierenziekenhuis 
betaalde versie voor iPhone en iPad | gratis voor 

iPhone en iPad; betaalde versie voor Android 

 

Welk kind denkt er niet aan hoe het zou zijn om 

een dierenarts te zijn? 

Help Dr. Panda met het verzorgen van de 

dieren. Er zitten 8 verschillende dieren in de 

wachtkamer. Breng ze bijvoorbeeld naar het 

ziekenhuis en genees hun kwaaltjes. 



 

Lijst opgesteld door logopedisten van CAR ’t VLOT- Beveren 

Help ons de lijsten up-to-date houden, feedback steeds welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 10 spelletjes bestaan bijvoorbeeld uit: 

 

- Behandelen van magen, ogen, oren, 

mond/tanden 

- Meten van bloeddruk 

- Smeren van zalf om mazelen te behandelen 

- Gebroken botten aanpassen 

- Terughalen van ingeslikte voorwerpen 

- Het geven van injecties 

- Materialen sorteren voor Dr. Panda’s 

dokterskoffer 

- Schoonhouden van de wachtruimte en 

ziekenkamer. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Dr-Panda-

s-Dierenziekenhuis-app.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Panda's Restaurant: Azië 

Platform: iPhone, iPad en Android 

 Appstore: gratis versie voor iPhone en iPad 

 Google Play: gratis versie voor Android 

 

Dr. Panda's Restaurant: Azië heeft de deuren 

geopend! Verken dit prachtige Aziatische 

restaurant terwijl je lekker aan het roerbakken 

of sushi aan het maken bent, en dat helemaal 

gratis! 

Kinderen zijn de baas in de keuken van het 

spiksplinternieuwe Dr. Panda's Restaurant: 

Azië! Jonge chef-koks mogen helemaal zelf 

weten wat ze klaarmaken en hoe! Hak, rasp, 

snij en bak met meer dan 20 ingrediënten en 

maak het perfecte gerecht! 

Let op: vereist een iPad 2 of nieuwer, iPhone 4S 

of nieuwer of een iPod van de 5e generatie. 
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 Juf Jannie- kinderboerderij 

 

Leer woorden, bijbehorende lidwoorden en 

zinnen door associatie. 

Meer dan 300 zinnen. De woorden en zinnen 

worden geplaatst in een omgeving die de 

kinderen helpt bij het begrijpen en onthouden. 

Het is net of uw kind bezig is met een interactief 

prentenboek waarbij alles in het boek klikbaar 

en leerzaam is. Gemaakt door leerkrachten.  

 

https://itunes.apple.com/nl/app/juf-jannie-

kinderboerderij/id438097868?mt=8&ign-

mpt=uo%3D4 
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Wilde dieren memory 

gratis voor iPhone en iPad 

 

 

Een leuk en leerzaam spel voor kinderen. 

U kunt kiezen uit 40 speelborden met meer dan 

50 verschillende wilde dieren in 2 spelniveaus. 

Spel Niveau 1: leeftijdsgroep 0-5 jaar. 

Spel Niveau 2: leeftijdsgroep 5-10 jaar. 

 

De speelborden worden geleidelijk moeilijker, 

dit helpt, op een speelse manier, het korte 

termijn geheugen stap voor stap te verbeteren. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Wilde-

dieren-memory-app.html 

 

 

Transport memory 

gratis voor iPhone en iPad 

 

Memory. Kies uit 40 platen met meer dan 50 

verschillende voertuigen in 2 spelniveaus: 0-4 

jaar en 5-10 jaar. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Transport-

memory-app.html 
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App voor peuters  

Een grappig en opvoedkundig spel voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar! In App voor peuters 

kom je een aantal boeiende dieren, voertuigen 

en muziekinstrumenten tegen, zoals de leeuw, 

de koe, het vliegtuig en de gitaar. 

 

Het spel is speciaal ontworpen voor kleine 

kinderen en bevat meer dan 80 leuke 

animaties en geluidseffecten. Als je op een dier 

of een voertuig klikt, dan komt het tot leven en 

wordt het bijpassende geluid afgespeeld, 

bijvoorbeeld een hond die blaft. Een stem 

spreekt de naam van het getoonde voorwerp 

uit.  

 

https://itunes.apple.com/nl/app/app-voor-

peuters-kinder-apps/id591622040?mt=8 

 

 

 

Fred heeft een verkleedpartij 

(0,99 euro) 

In Fred's verkleedpartij kan je Fred en al zijn 

vrienden verkleden. Er is veel verschillende 

kleding om uit te kiezen, bijvoorbeeld als 

piraat, clown of prinses. Je kan de kleren ook 

door elkaar gebruiken om te gekke 

combinaties te maken. 

 

Beschikbaar in de volgende talen:  

English, Deutsch, Español, Française, Italiano, 

Nederlands, Pусский, Português Svenska, 日本

, 中國, 한 국 의  

 

https://itunes.apple.com/nl/app/fred-heeft-

een-verkleedpartij/id485270942?mt=8 
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Kleuters 

 Vakantiebieb 

Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (e-books) op een tablet of smartphone met de 

VakantieBieb-app.  

 

https://vakantiebieb.nl 
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Wilde dieren memory 

gratis voor iPhone en iPad 

 

 

Een leuk en leerzaam spel voor kinderen. 

U kunt kiezen uit 40 speelborden met meer dan 

50 verschillende wilde dieren in 2 spelniveaus. 

Spel Niveau 1: leeftijdsgroep 0-5 jaar. 

Spel Niveau 2: leeftijdsgroep 5-10 jaar. 

 

De speelborden worden geleidelijk moeilijker, 

dit helpt, op een speelse manier, het korte 

termijn geheugen stap voor stap te verbeteren. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Wilde-

dieren-memory-app.html 

 

Transport memory 

gratis voor iPhone en iPad 

 

Memory. Kies uit 40 platen met meer dan 50 

verschillende voertuigen in 2 spelniveaus: 0-4 

jaar en 5-10 jaar. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Transport-

memory-app.html 

 

 Kindertube.nl 

Gratis versie voor iPhone en iPad 

 

Deze KinderTube app is bedoeld voor peuters en 

kleuters en bevat vooraf op kindvriendelijkheid 

gecontroleerde kinderfilmpjes. 

De KinderTube app is zo ontwikkeld dat 

kinderen op een makkelijke manier kinderfilms 

en kinderliedjes kunnen kijken. 
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Koning Viespeuk peutert in zijn neus 

prentenboek 

 

Op een goede dag zien Okke en zijn zusje Meis 

de koning in zijn koets voorbij rijden. En raad 

eens wat deze koning doet? Hij peutert in zijn 

neus! 
 

 

 Toca Doctor 

gratis versie voor iPhone en iPad 

 

Speel doktertje en onderzoek een patiënt. Los 

18 puzzels op en speel mini-games binnen het 

menselijk lichaam. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/toca-

doctor-app.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Panda’s Dierenziekenhuis 

betaalde versie voor iPhone en iPad | gratis 

voor iPhone en iPad; betaalde versie voor 

Android 

 

Welk kind denkt er niet aan hoe het zou zijn om 

een dierenarts te zijn? 

Help Dr. Panda met het verzorgen van de 

dieren. Er zitten 8 verschillende dieren in de 

wachtkamer. Breng ze bijvoorbeeld naar het 

ziekenhuis en genees hun kwaaltjes. 

 

De 10 spelletjes bestaan bijvoorbeeld uit: 

 

- Behandelen van magen, ogen, oren, 

mond/tanden 

- Meten van bloeddruk 

- Smeren van zalf om mazelen te behandelen 

- Gebroken botten aanpassen 

- Terughalen van ingeslikte voorwerpen 

- Het geven van injecties 

- Materialen sorteren voor Dr. Panda’s 

dokterskoffer 

- Schoonhouden van de wachtruimte en 

ziekenkamer. 
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http://www.kleutertabletportaal.nl/Dr-Panda-

s-Dierenziekenhuis-app.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Panda's Restaurant: Azië 

Platform: iPhone, iPad en Android 

 Appstore: gratis versie voor iPhone en iPad 

 Google Play: gratis versie voor Android 

 

Dr. Panda's Restaurant: Azië heeft de deuren 

geopend! Verken dit prachtige Aziatische 

restaurant terwijl je lekker aan het roerbakken 

of sushi aan het maken bent, en dat helemaal 

gratis! 

Kinderen zijn de baas in de keuken van het 

spiksplinternieuwe Dr. Panda's Restaurant: 

Azië! Jonge chef-koks mogen helemaal zelf 

weten wat ze klaarmaken en hoe! Hak, rasp, 

snij en bak met meer dan 20 ingrediënten en 

maak het perfecte gerecht! 

Let op: vereist een iPad 2 of nieuwer, iPhone 4S 

of nieuwer of een iPod van de 5e generatie. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/dr-panda-s-

restaurant-aziee-app.html 
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 Ketnet Jr. app 

https://www.ketnet.be/ketnet-jr/app 

 

Kleuren leren  

Er is het kleurenspel van Bumba en dat van Symfollies. In deKijkdoos van de 

wereld van Kaatje is er ook een schijfje waarmee je de kleuren kunt leren 

benoemen. 

 

 

Geluiden leren  

Wolkenscène en Zoek Het Dier-spel in de Wereld van Kaatje. 

 

 

 

Ontdekken  

Kiekeboe-spelletje van Musti, de onderwaterscène, deboerderijscène en 

de boomscène in de Wereld van Kaatje. En er valt nog meer te ontdekken in 

het griezelhuis en depretparkscène van Kaatje. 

 

 

 

Nieuwe woorden en figuren leren en ontdekken  

De Toverdoos van Bumba , de kijkdoos van Kaatje en Kamiel. 

 

 

 

Stimuleren van de fantasie  

Via de verkleedspelletjes van Hopla en Kaatje. Daarnaast zijn er nog de foto-

applicatie in het Kaatje-pretpark en het verhalenboek. 

Associëren en logische verbanden leggen  

Welke figuur past niet in het rijtje van Hopla , de schaduwpuzzel van Harry en 

zijn Dino’s , Zoek de drie verschillen en het spiegelspel bij Piet Piraat, 

het memory spel van Circus Hocus Pocus. In de wereld van Kaatje is er het theater van Frits en 

Fratsen de geluidenwisselaar van Viktor. 

 

Associëren en logische verbanden leggen  

Welke figuur past niet in het rijtje van Hopla , de schaduwpuzzelvan Harry en 

zijn Dino’s , Zoek de drie verschillen en hetspiegelspel bij Piet Piraat, 

het memory spel van Circus Hocus Pocus. In de wereld van Kaatje is er 

het theater van Frits en Fratsen de geluidenwisselaar van Viktor. 
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Onthouden  

 

De spelconsole en het gebarenspel van Kaatje. 

 

 

 

Gebarentaal  

In de gebaren-tv leren kinderen een paar woordjes gebarentaal en in 

het gebarenspel van Kaatje onthouden ze die op een speelse manier. 

 

 

Links en rechts leren  

In het Zoek Het Dier-spel leren je kinderen het verschil tussen links en rechts 

kennen. 

 

 

Kaatjes Tralalaatjes  

In het spel Kaatjes Tralalaatjes worden verschillende vaardigheden gebundeld. 

Wil je meer lezen over de vaardigheden die worden aangeleerd in dit spel, surf 

dan naar deze pagina. 

  

 

Zingen 

In het spel Muziek maken kan je kiezen zelf een instrument spelen om Kaatje, 

Kamiel, Viktor en Frits en Frats te begeleiden. Je kunt in De Wereld van Kaatje 

ook meezingen met Bumba, Engie Benjyen Hopla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo en het toverstokje 

 

Gratis app met een prachtig kleuterverhaal met 

mooie tekeningen van Klaas Verplancke. Je kan 

ervoor kiezen om het verhaal zelf voor te lezen 

maar je kan het ook laten voorlezen. Het verhaal 

is interactief, telkens na het voorlezen van een 

stukje kan het kind ergens het scherm aanraken 

en gebeurt er iets. 

 

http://www.rianvisser.nl/2014/07/timo-en-het-

toverstokje-is-terug-en-gratis-te-downloaden/ 
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Piet Piraat schattenjacht 

4,99 euro 

 

Kies een van de vijf bestemmingen op de 

schatkaart en vaar met de Scheve Schuit naar 

mysterieuze eilanden en griezelige grotten of 

duik onder water met de duikschuit.  

Ga op elke bestemming het duel met Kapitein 

Lachtand aan en probeer zoveel mogelijk 

schatten te pakken te krijgen.  

 

https://itunes.apple.com/be/app/piet-piraat-

schattenjacht-hd/id432484332?l=nl&mt=8 

 

 

 

 

Leer rijmen met Miniclub 

betaalde versie voor iPhone en iPad 

 

Het spel heeft drie moeilijkheid niveaus . Bij het 

behalen van elk niveau krijgt het 

kind een mooie medaille. De rijmwoorden worde

n gesproken en op een kaartje 

afgebeeld. Marina leest het woord voor en het 

kind moet het bijpassende rijmwoord 

zoeken. Is het juiste andere rijmwoord gevonden 

dan krijgt het kind een beloning. 

Zo leren kinderen spelenderwijs rijmen. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/Leer-rijmen-

met-Miniclub-app.html 
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 Klankcarrousel 

 Appstore: betaalde versie voor iPhone en iPad 

 Google Play: betaalde versie voor Android 

 

Bied spelenderwijs, op een kleutervriendelijke 

manier, letterklanken aan. 

 

http://www.kleutertabletportaal.nl/KlankCarrousel-

app.html 

 

 

 Bobo letters 

(1,99 euro) 

 

Bobo Letters is onderdeel van de Bobo 

Leerwereld apps met spelletjes voor kinderen 

van 3 tot 6 jaar. De Bobo Leerwereld apps zijn 

voorzien van audio en spraak, zodat kinderen 

de apps met een beetje hulp of helemaal 

zelfstandig kunnen spelen. De apps zijn 

samengesteld met spelletjes van verschillende 

niveaus 

 

In de app Bobo Letters maken kinderen kennis 

met letters en lettergrepen.  

• Welke letter hoor je het eerst: benoem de 

afbeelding en tik de juiste beginletter aan 

• Woordstukjes: lees het woord in stukjes voor 

en tik het juiste aantal woordstukjes aan 

• Dezelfde letter: benoem de afbeelding en tik 

in het andere kader de afbeelding met dezelfde 

beginletter aan 

• Welke letter hoor je het laatst: benoem de 

afbeelding en tik de juiste eindletter aan 

 

https://itunes.apple.com/be/app/bobo-

letters/id606826433?l=nl&mt=8 

 


