
 

Maak je eigen app met Thunkable! 
 

We gebruiken hiervoor de webapplicatie https://thunkable.com/. Elk kind moet nu een account 
aanmaken via e-mail of zijn/haar Google-account. 

FASE 1 DE APP BEDENKEN (max 30 minuten) 

Zet de kinderen eerst in groepjes om samen te brainstormen! 

Vraag: Soms moeten ze anderstalige teksten lezen of filmpjes bekijken. Dat is best moeilijk omdat 
daar nieuwe woorden in kunnen voorkomen. Wat doe je nu om je daarbij te helpen? 

Mogelijke antwoorden: 
• Niets 😉😉 
• Woordenboek nemen 
• Google translate gebruiken 
• Vragen aan mama of papa 
• … 
 
Vraag: hou je ergens die woordjes bij die je niet kent? 
• Nee 😉😉 
• Opschrijven 
• Bewaren enz… 
 
Vraag: Zou het niet makkelijk zijn als we woordjes die we niet kennen kunnen invoeren en 
onmiddellijk de uitspraak en de vertaling kunnen opvragen? Misschien kunnen we er zelfs dan ook 
een lijst van bijhouden? Als we zo een app zouden maken hoe zou die er moeten uitzien? Laat de 
kinderen mee tekenen (op papier in de bundel) en nadenken!  
 
De kinderen kunnen nu hun ideeën tonen! 

We gaan een hele simpele app bouwen maar van zodra je apps kan bouwen, kan je natuurlijk die zo 
gek maken als je zelf wilt! Om ergens een startpunt te hebben hieronder een voorstel dat kan 
besproken worden met de kinderen! 

1. Een titel 
2. Een tekstvak om het woord in te geven 
3. Een knop voor de uitspraak 
4. Een knop om te vertalen 
5. Een tekstvak om de vertaling in te tonen 
6. Een knop om een woord met vertaling toe te voegen 
7. Een lijst van woorden 
8. Een knop om de lijst te delen 

 

 

https://thunkable.com/
https://thunkable.com/


 

FASE 2 DE APP ONTWERPEN 

Als we Thunkable openen zien we de volgende opstelling 

 

• Boven krijgen we een menu waar we nu nog niet echt iets moeten mee doen 😉😉 
• In het midden staat ons toestel met een leeg scherm, hier slepen we al onze componenten op 

het scherm en bepalen we hoe onze app er gaat uit zien. 
• Links krijgen we een overzicht van alle mogelijke componenten. Boven het linker gedeelte zie je 

ook twee knoppen die nodig zijn om te wisselen tussen DESIGN en BLOCKS (tussen hoe onze app 
eruit ziet én hoe hij zich zal gedragen) 

• Van zodra er een component op ons scherm staat én we deze selecteren, kunnen we die 
aanpassen via het rechterscherm. 

 

We maken onze vooropgestelde opstelling helemaal na. De kinderen mogen gerust experimenten 
met de layout maar ze hebben nodig 

1. Een label voor de titel  geen naam 
2. Een textbox om het woord in te geven  naam: woord 
3. Een button voor de uitspraak  naam: spreek 
4. Een button om te vertalen  naam: vertaal 
5. Een label om de vertaling in te tonen  naam: vertaling 
6. Een button om een woord & vertaling toe te voegen  naam: toevoegen 
7. Een listview van woorden  naam: overzicht 
8. Een button om de lijst te delen  naam: deel 
 

 

Om componenten van naam te veranderen klik je rechtsboven op het pennetje, om componenten te 
verwijderen, klik je op de prullenbak. Om componenten een andere layout, positie of kleur te geven, 
gebruik je de eigenschappen van het rechtervenster. 

Om componenten zo breed als het scherm te maken  Width, Fill Container 

Vraag: We missen nog een paar componenten die wel deel uitmaken van onze app (om te vertalen, 
uit te spreken, te delen…) maar we niet te zien krijgen. Kan je bedenken wat?  

MENU  

 SWITCH TUSSEN DESIGN & CODE 

EIGENSCHAPPE
N VAN DE 
VERSCHILLENDE 
COMPONENTEN 
OP JE SCHERM 

COMPONENTEN 
DIE JE KAN 
TOEVOEGEN 
AAN JE SCHERM 
 DRAG & 
DROP 

SCHERM  HOE JE 
APP ER GAAT UITZIEN 



 

Deze componenten kan je op je scherm slepen, maar belanden helemaal onderaan de app  de 
onzichtbare componenten. 

 

Je kan alvast je app eens testen Open de app op je smartphone/tablet (Android of iOS, maakt niet 
uit), meld je aan met je account en zie wat er gebeurt (helemaal niets want er zit nog geen code 
achter je ontwerp!) 

 

Vraag: welke taal zullen we gebruiken? Engels of Frans of iets anders? Laat ze zelf kiezen, maar let 
erop dat ze de basistalen aanpassen in de eigenschappen! 

  

  



 

FASE 3 DE APP ECHT CODEREN 

We hebben alles nu een goede naam gegeven en we kunnen dan beginnen met het echt coderen 
van de app zelf.  

 

Ga hiervoor naar onderdeel BLOCKS 

Nu krijgen we een overzicht van alle blokken die we kunnen gebruiken opgedeeld in 
een aantal groepen: controlestructuren, logisch, wiskundig, tekst, lijsten enz… 

Daaronder krijg je ook een overzicht van alle componenten die je kan gebruiken.  

Klik je een groep aan, krijg je een overzicht van alle mogelijke blokjes code. 

 

 

 

Vraag: onze app zal reageren op wat we doen. Wat zullen we doen? Welke blokjes code zullen we 
hiervoor moeten gebruiken? 

Antwoord: op de knoppen drukken! 

 

SPREEK-KNOP 

Vraag: Wat moet er dan gebeuren? Welk blokje zullen we moeten gebruiken? Welk woord moeten 
we uitspreken? 

 

 
  



 

VERTAAL-KNOP 

Vraag: Wat moet er dan gebeuren? Welk blokje zullen we moeten gebruiken? Welk woord moeten 
we vertalen én waar zetten we de vertaling van het woord? 

 
 

TOEVOEGEN-KNOP  

Vraag: Wat moet er gebeuren als we toevoegen klikken? Zowel het woord als de vertaling van het 
woord moeten in de lijst terecht komen.  

Ons overzicht is op zich al een lijst, dus we kunnen die lijst nemen én ons nieuw woord op het einde 
toevoegen! We gebruiken een join om woord als vertaling te koppelen met een “=” teken! 

 

 
  



 

DEEL-KNOP  

Vraag: We willen onze lijst delen. Hoe gaan we dit doen? Kunnen we zomaar een lijst hangen in een 
bericht of een e-mail? 

We vormen onze lijst om tot een stukje tekst waarin elk woord+vertaling gescheiden wordt door een 
; (of iets anders)  

 

 

FASE 4 DE APP TESTEN 

Open de app via de Thunkable app op het toestel en kijk waar er foutjes inzitten, wat er beter kan? 
Wat kan je nog toevoegen?  

 

Tip: een snelle zoek en vervang in Word kan bij het aankrijgen van de lijst de 
woordjes in een kolom zetten! 

 

Eventuele extra’s 
• Alert’s toevoegen als er geen woord is ingevuld/vertaald 
• Automatisch vertalen als op knop toevoegen wordt gedrukt 
• Lijst leegmaken 
• Een titel toevoegen aan de woordenlijst + datum 
 
We kunnen de app downloaden of publishen in de play- of app-store via het menu!  
 


