
FEEST OP JE EIGEN SPRAAKCOMPUTER

Feest, op je eigen spraakcomputer, iPad of PODD boek

Heb je al een eigen spraakcomputer of een PODD boek?  
Dan wil jij natuurlijk ook meekletsen! Misschien heb je wel een feestje binnenkort net als wij!  
Wij weten natuurlijk niet welk systeem en vocabulaire jij gebruikt, maar hier vind je een paar 
suggesties.  
Heb je een ander systeem? Dan laat je vooral inspireren voor wat betreft de woorden die bij feest 
horen en zoek ze op je eigen systeem!  
Staan ze er (nog) niet in?  
Vraag dan hulp aan papa, mama of de juf of logopedist op school om ze toe te voegen!  
Misschien wil jij ook wel een aparte feestpagina of heb je alleen hulp nodig om de woorden te vinden 
op de bestaande pagina’s in je systeem. 

Hier vind je de routes om op jouw spraakcomputer of PODD boek in jouw vocabulaire een 
feestpagina te vinden. 



Mind Express- SCORE 
- Tijd – verjaardag

Mind Express ALOHA 1 (Let op! In Mind Express 5) 

- Feest vieren – verjaardag
- Thema’s – feest vieren – verjaardag
- School – op school doen – feest vieren – verjaardag

Meer informatie over Score vind je hier: https://www.jabbla.com/woordenschat/score/ 



Mind Express- ALOHA 2 (Let op! In Mind Express 5) 

- Doe woorden – feest vieren – verjaardag vieren
- Doe woorden – feest vieren – verjaardag vieren – verjaardag
- Zelfstandig naamwoorden – feest – verjaardag
- Zelfstandig naamwoorden – feest – verjaardag – verjaardag vieren
- Zelfstandig naamwoorden – feest – feest vieren – verjaardag vieren

ALOHA is tot stand gekomen dankzij de Sint Maartenskliniek, rdgKompagne en Jabbla. Voor meer 
informatie over de software, zie https://alohaoc.nl/.   
Mind Express is een communicatiesoftwareprogramma van Jabbla.  
Meer informatie vind je hier: https://www.jabbla.com/mind-express/  
Meer informatie over Score vind je hier: https://www.jabbla.com/woordenschat/score/

https://alohaoc.nl/
https://www.jabbla.com/mind-express/


Juno 

- Feest

Juno is een gratis bladenset voor diverse communicatiesoftware systemen zoals KMD Create, Grid, 
Mind Express en Widgit Go (iOS app).  
Er bestaan versies met Widgit, Symbolstix of PCS-symbolen.  
Ze zijn gemaakt door Sandra Koster, https://sandrakoster.nl/ en is bedoeld voor de beginnende OC-
gebruiker. Je vindt de knop naar feest op de eerste pagina. Op dit plaatje zie je het voorbeeld van 
Juno met Widgit symbolen. 

https://sandrakoster.nl/


PODD-boeken 

- 9 early: Niet in de basis versie. Kan toegevoegd worden via alternatieve pagina 2, speciale gebeurtenissen
13. Pagina is dan hetzelfde als bij expanded.

- 9 expanded: Pagina 2a – ik vertel je iets 3 – daar 1 van de categorieën kiezen 7 – speciale gebeurtenissen
13.

- 12 early: Niet in de basis versie. Kan toegevoegd worden via alternatieve pagina 2a, speciale
gebeurtenissen 13.

- 12 expanded: Pagina 2a – ik vertel je iets 3 – daar 1 van de categorieën kiezen 7 – speciale gebeurtenissen
13.

- 16 expanded: Pagina 2 – ik vertel je iets 7 – speciale gebeurtenissen 13.
- 20 expanded: Pagina 2 – ik vertel je iets 7 – speciale gebeurtenissen 13.
- 36 key: Vanuit zijpaneel naar pagina 10 speciale gebeurtenissen.
- 40 key: Vanaf voorblad naar 1b en dan naar pagina 10 speciale gebeurtenissen.
- 48 key: Vanaf zijpaneel naar pagina 10 speciale gebeurtenissen.
- 70 key: Vanaf eerste bladzijde naar pagina 10 speciale gebeurtenissen.

Wil je meer weten over PODD lees dan ook het artikel op onze website: 
https://www.stichtingmilo.nl/artikelen/gebaren-en-podd-om-te-communiceren-2  
De PODD boeken kun je zelf aanpassen/ personaliseren in Mind Express en daarna printen, lees hier 
hoe dat werkt: https://www.jabbla.com/woordenschat/podd/ 
In Nederland verkrijgbaar via RDGKompagne: https://rdgkompagne.nl/podd-boeken-
zelfprinten/#:~:text=Jabbla%20heeft%20een%20digitale%20versie,officieel%20door%20Gayle%20Por 
ter%20erkend  

https://www.stichtingmilo.nl/artikelen/gebaren-en-podd-om-te-communiceren-2
https://www.jabbla.com/woordenschat/podd/
https://rdgkompagne.nl/podd-boeken-zelfprinten/#:%7E:text=Jabbla%20heeft%20een%20digitale%20versie,officieel%20door%20Gayle%20Porter%20erkend
https://rdgkompagne.nl/podd-boeken-zelfprinten/#:%7E:text=Jabbla%20heeft%20een%20digitale%20versie,officieel%20door%20Gayle%20Porter%20erkend
https://rdgkompagne.nl/podd-boeken-zelfprinten/#:%7E:text=Jabbla%20heeft%20een%20digitale%20versie,officieel%20door%20Gayle%20Porter%20erkend


SNAP-Core First 
- Onderwerpen> festiviteiten

Core First is een Nederlandstalig kant-en-klaar vocabulaire voor Tobii Dynavox platformen.  Voor meer 
informatie: https://rdgkompagne.nl/communicatiehulpmiddelen/vocabulaires/core-first/ Ook verkrijgbaar 
als iOS App voor de iPad. 

Proloquo2Go- Crescendo 
- Tijdwoorden> gebeurtenissen

Proloquo2Go is voor kinderen, tieners en volwassenen die niet of nauwelijks kunnen spreken een iOS-app 
voor ondersteunde communicatie. Het kernvocabulaire ‘Crescendo™’ is op onderzoek gebaseerd en 
ondersteunt de taalvaardigheid. Voor meer informatie kijk hier: 
https://www.assistiveware.com/nl/producten/proloquo2go  

https://rdgkompagne.nl/communicatiehulpmiddelen/vocabulaires/core-first/
https://rdgkompagne.nl/communicatiehulpmiddelen/vocabulaires/core-first/
https://www.assistiveware.com/nl/producten/proloquo2go


Grid- Supercore (kind vocabulaire) 
- Onderwerpen> iets vieren

En via verjaardag kom je op deze pagina: 



Heb je het boek “Kikker en een heel bijzondere dag”?  
Blader dan naar leren>verhalen>meer>kikker en je vindt deze pagina. Leuk om een boek te lezen en 
erover te vertellen met deze taal activiteiten kaart. 

SuperCore is een kernvocabulaire ontworpen om vroege OC-gebruikers succes te laten ervaren met 
symbolencommunicatie.  
Kies voor een kind of tiener en volwassen vocabulaire. SuperCore is gratis beschikbaar voor Grid 3 
gebruikers. Grid 3 is er voor PC en iOS gebruiker (Grid for iPad). Kijk voor meer informatie hier: 
https://www.thinksmartbox.nl/software/super-core/  

https://www.thinksmartbox.nl/software/super-core/


KMD Create  

Kernvocabulaire (KDM VOX) 
- Zelfstandige naamwoorden
- Feest
- Verjaardag

Kernvocabulaire (KMD START) 
- Feestdag

KMD Create is software om zelf werkbladen voor communicatie in te richten en is 
standaard voorzien van de Symbolstix database. Er is een kern vocabulaire om te 
gebruiken als basis. Zie voor meer informatie: https://www.kmd.nl/producten/
communicatiehulpmiddelen/software/kmdcreate 




