Evaluatieschaal voor apps binnen het onderwijs en de logopedische revalidatie
Naam van de app: …………………………………………………………………………………………….. o iOS

o Android

o Windows

INDICATOREN

CRITERIA

SCORE

Flexibiliteit

Mogelijkheid om instellingen aan
te passen (bv. snelheid, lettertype)

Er zijn verschillende niveaus met
een logische opeenvolging/
correcte opbouw en met telkens
voldoende oefenkansen

De gebruiker kan bepalen
welke (deel)aspecten of op
welk niveau hij wil oefenen

De categorieën en/of niveaus
worden goed gedefinieerd

Instructies

Duidelijke instructies en/of het is
duidelijk wat er verwacht wordt

Gesproken instructies
( ≠ oefening) ter ondersteuning

Visuele instructies ter
ondersteuning

Instructies aangepast aan het
niveau/ de mogelijkheden van
de zorgvrager

Feedback

Er wordt aangegeven of het
antwoord goed of fout is

Er wordt inhoudelijke feedback
gegeven/ er is geen begeleiding
nodig i.f.v. feedback

De app biedt hulp aan om tot
het juiste antwoord te komen

Fouten worden opnieuw
aangeboden en/of het correct
antwoord wordt weergegeven

Toegankelijkheid

Het is mogelijk om verschillende
accounts aan te maken

Kan gebruikt worden door
verschillende accounts tegelijk

Houdt rekening met
kenmerken van de doelgroep
(bv. motorische beperkingen)

Men heeft de mogelijkheid om
op elk moment terug te keren
naar het hoofdmenu

Datatoegankelijkheid voor
de zorgverstrekker

Mogelijkheid om
gebruikersgeschiedenis op te
slaan (m.n. wat of wanneer men
oefende)

Mogelijkheid om de resultaten
door te sturen

Mogelijkheid om evolutie bij
te houden

Resultaten worden na de
oefening weergegeven

Evidence Based Practice

Er is een duidelijke doelstelling
aan de app te koppelen

Er werden reeds effectstudies
uitgevoerd met positieve
resultaten

Er wordt verwezen naar
literatuur en/of onderzoek

Vertrekt vanuit een duidelijk
(theoretisch) concept

Presentatie

Weinig of geen reclame

Iconen/ symbolen zijn duidelijk

De app is vrij van taal-,
spelling- en andere fouten

Er zijn geen storende aspecten
(bv. achtergrondgeluid,
instructiestem)

Er is een helpfunctie
beschikbaar

Updates worden aangeboden
om fouten aan te passen en/of
om de werking van de app te
garanderen na een softwareupdate

Techniek

Motivatie
Prijs/ kwaliteit

Korte laadtijd

Er is geen andere randapparatuur
nodig

manier van bekrachtigen (verbaal en/of visueel) is aangepast aan de doelgroep £
£ zwak
£ matig
£ sterk
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