
  

Tips voor leuke, interessante, leerzame en ontspannende Websites 
Er zitten algemene websites tussen waar je inspiratie op kunt doen en dan 

kan aanpassen op het niveau van de bewoners.  

Heb je daar hulp bij nodig? Dan kun je dit altijd vragen aan de betrokken 

orthopedagoog of logopediste. Ook kan Bureau zeggenschap ondersteunen bij 

vragen en doorverwijzen! 

Thema Inhoud Website 

Digi-vaardigheid Omgaan met de tablet 

(Android en IPad) 

www.Klik & Tik. De tablet 

Zelfstandigheid Huishouding in hokjes www://huishoudeninhokjes.dse.nl/ 

Taal Allerlei tip voor leuke en 

leerzame Apps 

www.praatapps.nl 

Gezondheid  Leven gezond eten 

voorlichting en spelletjes 

www.kijkopgezond.nl 

Nieuws en 

informatie 

Belgische site met nieuws 

en feiten voor doelgroep 

VG 

www.wai-not.be 

 

Beleving Ontspannende muziek https://www.youtube.com/watch?v=xUFh

gLMi6uI  

Spelen  Keuze uit 3000 spelen voor 

binnen en buiten 

www.spelensite.be 

Bewegen Ideeën om te bewegen 

 

www.gymspiratie.nl/corona-thuis-

gymmen-voor-je-leerlingen/ 

Vermaak Spel ideeën www.spelletjesplein.nl  

Ideeën 

uitwisselen 

Hulpmiddelen en ideeën 

uitwisselen voor dag 

invulling  

https://www.kennispleingehandicapten

sector.nl/nieuws 

https://oefenen.nl/klik-tik-de-tablet.html
https://huishoudeninhokjes.dse.nl/
http://www.praatapps.nl/
http://www.kijkopgezond.nl/
http://www.wai-not.be/
https://www.youtube.com/watch?v=xUFhgLMi6uI
https://www.youtube.com/watch?v=xUFhgLMi6uI
http://www.spelensite.be/
http://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/
http://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/
http://www.spelletjesplein.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws


 

Boeken  * (luister)boeken voor 1 

cent 

* Luisterboeken gratis 

* Gratis digitale 

prentboeken om voor te 

lezen, aanrader voor 

kinderen met een 

verstandelijke beperking. 

www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 

www.bibliotheek.nl 

www.wepboek.nl  

Vermaak 50 dingen die je thuis kunt 

doen met kids 

 

Filmpjes voor en door 

medewerkers en bewoners 

van De Twentse 

Zorgcentra! 

Facebookpagina van 

Recreatie van De Twentse 

Zorgcentra. Kijken naar 

filmpjes (bijvoorbeeld 

over bakken), luisteren 

naar muziek, challenges, 

maar ook inspiratie om 

zelf een filmpje op te 

sturen! 

https://www.kidsproof.nl/mobile/amst

erdam/blog/corona-50-dingen-die-je-

thuis-kunt-doen-met-kids  

 

https://www.dtzcrecreatie.nl/gallerijen/f

ilmpjes-voor-thuisrecreatie/   

www.facebook.com/recreatiedtzc  

 

   

   

   

  

 

 

   

http://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
http://www.bibliotheek.nl/
http://www.wepboek.nl/
https://www.kidsproof.nl/mobile/amsterdam/blog/corona-50-dingen-die-je-thuis-kunt-doen-met-kids
https://www.kidsproof.nl/mobile/amsterdam/blog/corona-50-dingen-die-je-thuis-kunt-doen-met-kids
https://www.kidsproof.nl/mobile/amsterdam/blog/corona-50-dingen-die-je-thuis-kunt-doen-met-kids
https://www.dtzcrecreatie.nl/gallerijen/filmpjes-voor-thuisrecreatie/
https://www.dtzcrecreatie.nl/gallerijen/filmpjes-voor-thuisrecreatie/
http://www.facebook.com/recreatiedtzc


 

   

Thema Inhoud Website 

Kleurplaten  Dinospelboek en 

kleurplaten gratis 

downloaden 

https://dinoland.nl/dino-doeboek/  

Vermaak 101 leuke en leerzame dag 

met structuur 

www.sheerenloo.nl/corona 

 

Vermaak Muur vol ideetjes www.villa60.padlet.org/Mirjam/ideetje

s 

 

Leren Praktische tips voor 

ouders met kinderen die 

niet naar school kunnen 

https://wij-leren.nl/praktische-tips-

thuis-leren.php 

Vermaak 

Apps 

PretApp ontwikkeld door 

's Heeren Loo 

Gratis te downloaden via Play store 

(’s Heeren Loo Pretapp) 

Vermaak Activiteitenboek 

 

 

 

Leren striptekenen en 1 

gratis strip in de week! 

www.kennispleingehandicaptensector.n

l/verstandelijke-

beperking/activiteitenboek-voor-

verstandelijke-beperking 

 

www.DonaldDuck.nl  

 

Bakken Allerlei duidelijk 

uitgelegde recepten voor 

bakken 

https://www.laurasbakery.nl/ 

Zie ook de filmpjes thuisrecreatie De 

Twentse Zorgcentra 

 

 

 

https://dinoland.nl/dino-doeboek/
http://www.sheerenloo.nl/corona
http://www.villa60.padlet.org/Mirjam/ideetjes
http://www.villa60.padlet.org/Mirjam/ideetjes
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/activiteitenboek-voor-verstandelijke-beperking
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/activiteitenboek-voor-verstandelijke-beperking
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/activiteitenboek-voor-verstandelijke-beperking
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/activiteitenboek-voor-verstandelijke-beperking
http://www.donaldduck.nl/
https://www.laurasbakery.nl/


 

 

 

 

Ideeën van enkele ervaringsdeskundigen van het ervaringsteam van De Twentse 

Zorgcentra: 

 

Kevin: spelletjesavond, muziekquiz, verhalen vertellen, filmavond, gamen, 

samen liedjes zingen, praten, toneelstukje spelen, verzin een challenge (zie de site van 

thuisrecreatie hierboven in het lijstje), raad het plaatje (zie de facebook pagina van 

Recreatie hierboven in het lijstje). 

 

Elly: Spelletjes buiten, voetbalspelletjes, kegelen met lege limonade flessen, wandelen,  

kwartet. Ik maak er 1 voor jullie! 

 

Rika: Luister naar radio LoHo https://www.radioloho.nl/ en elke vrijdagochtend draag ik 

daar een opbeurend gedicht voor. Doe een spel met elkaar. Ik maak er 1 voor jullie! 

 

Joan: bak een appeltaart samen met de begeleiding!  

 

 

 

https://www.radioloho.nl/

