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HOOFDSTUK 4: zorgverbreding en ICT 
 
Suggestie 3: perceptie-, geheugen- en concentratiebevorderende spelen 
 
Heel wat kinderen hebben moeite met concentratie. Ze kunnen moeilijk focussen op één taak 
en zijn gemakkelijk afgeleid. Concentratiespelen (memoryspelen) kunnen hier een handje 
toesteken. Het basisprincipe van een memoryspel is het volgende: de plaats van de 
verschillende figuren onthouden en proberen twee identieke figuren naeen aan te klikken. 
Meestal worden ze aangeboden in themavorm. Daardoor zijn ze uitermate bruikbaar in de 
kleuterklas.  
 

freeware 'AniMatch' freeware 'Mémory des Jouets' 

 

 
 

 

 
 

‘Animatch’ is een dierenmemory. 'Mémory des Jouets':is een memory rond 
speelgoed. Het programma bevat ook een 
speelgoedschuifpuzzel. 

 
freeware  

'Concentrate Mickey for Windows' 
 

freeware  
'Sinterklaas Memory Puzzel' 



 
 

 

 
 

Een memory rond Disney-figuren. Bevat ook 
een extra kleurenmemory. 

 

'Sinterklaas Memory Puzzel', uiteraard rond 
Sinterklaas. 
 

 
Online activiteiten zijn in overvloed te vinden. De zoektermen ‘memory game’ of 
‘concentration game’ garanderen onmiddellijk succes.  
Veel commerciële websites kleuren hun stek op met zo’n kindvriendelijke gadgets. Opletten 
geblazen dus voor storende reclame of onaangepaste puzzels. 
 
Wel waardevol zijn de programma’s die te vinden zijn op de Vlaamse site 
http://www.beess.be/ 
 
Het Nederlandse programma ‘Siekwens’ (TVBsoft) is ook een geheugenspel maar dan in een 
andere vorm. De leerlingen zien kort een pijl in het midden van het scherm. Dan verdwijnt die 
en moeten ze de pijl aanduiden die ze pas gezien hebben. De site van TVBsoft: 
http://edusoft.town.nl/ bevat bijna honderd programma’s voor verschillende leeftijden. Een 
absolute topper wat betreft Nederlandstalige gratis software. 
 
 

TVBsoft freeware  
‘Flitsende dingen’ 

TVBsoft freeware  
‘Maak me na’ 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

‘Flitsende dingen’oefent visuele discriminatie 
en geheugen. Eén van de twaalf figuren is 
gedurende een in te stellen tijd zichtbaar. 
Welke van de twaalf heb jij gezien? Er zijn zes 
reeksen. 

‘Maak me na’traint concentratie en visuele 
discriminatie. Zes lachebekjes moeten 
worden nagemaakt. Je hebt de keuze uit de 
20 verschillende lachers. 

 
 
 
 
 

TVBsoft freeware ‘Achtbaan’ TVBsoft freeware ‘Wat is het’ 

  
In het spel ‘Achtbaan’zijn acht figuren een zelf 
in te stellen tijd zichtbaar. Zodra de 
vraagtekens zichtbaar worden, verschijnt in het 
midden één van de 8 figuren. Klik de plaats 
aan waar dat figuurtje stond. 

Bij ‘wat is zien de kinderen even enkele 
figuren; daarna moeten ze in een grotere 
reeks voorwerpen aanduiden welke ze 
daarpas gezien hebben.  

 
 
Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


