
Titel van applicatie 

Doel:  

Kostprijs: 

 

 

Totale score:  

25/25 

Zeer goed 

 

 

 

Basisgerichte criterialijst 

Functionaliteit 

Audio  

1) Audio speelt niet wanneer het scherm is uitgeschakeld  

2) Audio speelt niet op het beginscherm of over een andere app heen  

3) Audio wordt hervat wanneer de app terug naar de voorgrond komt  

Prestatie en stabiliteit 

Prestatie  

4) Een voortgangindicator als de app langer dan 5 seconden laadt  

Media 

5) Muziek en video afspelen gebeurt vlot zonder krakende geluiden  

 

 

 

 

 

 

  



Doelgroepgerichte criterialijst 

Interactie met gebruiker 

Navigatie  

6) App ondersteunt standaard systeem Terug-knop  

7) Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare iconen en heldere verwijzingen  

Visueel 

8) De app heeft duidelijk startscherm  

9) De app is visueel stimulerend op vlak van bewegende animatie, 

prenten/afbeeldingen en kleurencontrast 

 

Concentratie 

10) De app houdt rekening met de aandacht en concentratie die een kind van die 

leeftijd kan opbrengen 

 

Functionaliteit 

Toestemming  

11) App vraagt niet om toegangsrechten en gegevens van de gebruiker   

Prestatie en stabiliteit 

Stabiliteit  

12) Applicatie is bijgewerkt in de laatste 6 tot 10 maanden  

 

Staat van de applicatie  

13) Wanneer de app wordt hervat, moet alles in exacte staat zijn sinds het laatste 

gebruik 

 

 

 

 

 

 



Overige 

Informatie  

De app moet de juiste informatie bevatten 

14) Hulp of handleiding is te vinden in de app  

15) De informatie geeft aan voor welke leeftijd of niveau de app is gemaakt  

16) De informatie geeft aan wat het doel van de app is: plezier, educatief, etc.  

17) De app biedt auditieve of visuele hulp als het kind dreigt vast te lopen  

De app moet gebruiksvriendelijk zijn 

18) De app geeft geen storende reclameboodschappen  

Voor kinderen 

19) Er wordt gebruik gemaakt van herhaling (leuk voor jonge kinderen)  

20) Er wordt gebruik gemaakt van beloning van inzet  

21) In de applicatie wordt er gewerkt met gradaties van de verschillende oefeningen  

22) De app zorgt voor de juiste vingergevoeligheid zodat alles in 1 vlotte beweging en 

met de juiste krachtdosering kan worden uitgevoerd 

 

23) De app maakt een duidelijk onderscheid tussen figuur en achtergrond  

24) De figuren en tekeningen in de applicaties moeten scherp en herkenbaar zijn  

25) De app maakt gebruik van oefeningen die van toepassing zijn bij de ontwikkeling 

en het niveau van het kind 

 

Over de app 

Zoekmethode en opmerkingen 

 

 


