
 

Cosmo 

 
 
 
Wat is het? 

De Cosmoid werkt met Cosmo-activiteiten op de iPad. Het verbindt draadloos via Blue-

Tooth en heeft een duurzame oplaadbare batterij.  

De Cosmo is veelzijdig. De Cosmo is robuust, licht op, verandert van kleur, is dynamisch 

en heeft invloed op de zintuigen.  

 

Voor wie is het product geschikt? 

De Cosmo is geschikt voor zo goed als iedereen. 

 

Voor wie is het product niet geschikt? 

Voor mensen die zowel doof als blind zijn is de Cosmo niet geschikt. 

 

Wat is het doel?  

De  Cosmo is gecreëerd om mensen te helpen hun mogelijkheden te vergroten en te 

verbreden.  

- Stimuleren motorische vaardigheden.  

- Stimuleren de cognitieve vaardigheden.  

- Stimuleren van communicatieve en sociale vaardigheden.  

 

 

Gebruiksgemak  

De Cosmo is makkelijk te gebruiken. Je hebt hiervoor een IPad nodig en de Cosmo 

knoppen.  

Deze knoppen zijn makkelijk te bedienen voor de cliënten. Ze zijn hiervoor niet veel 

kracht nodig en je kan ze doormiddel van klittenband op verschillende plekken 

bevestigen.  



Klaarmaken voor gebruik 

1) Download op de IPad de laatste/nieuwste update.  

2) Download de app Cosmo.  

3) Zet de Cosmo knoppen aan door onderop de Cosmo knop het kleine blauwe rondje in 

te drukken als de Cosmo knop aan is licht hij eventjes groen op.  

4) Ga naar de Cosmo App op de IPad.  

5) Kies een spel die je wil spelen en tik op het spel.  

6) Bij het spel heb je mogelijkheden om te kiezen met hoeveel personen je dit spel wil 

voeren, sommige spellen zijn alleen met 1 persoon te spelen maar dit kun je vinden bij 

de spel gegevens.  

 

 

Spelen met lampjes:  

De Cosmo app bevat 12 spellen, die de Cosmoids in 

verschillende kleuren en volgordes laten oplichten. Zo 

geven de spellen aan welke Cosmoids de speler moet 

aanraken. Sommige spellen geven gerichte 

opdrachten, andere spellen geven de ruimte om zelf 

te improviseren. In weer andere spellen krijgen de 

Cosmoids steeds een andere kleur, waardoor spelers 

voortdurend uitgedaagd worden om in actie te komen.  

Speel Cosmo samen of alleen. Maak muziek, vertel 

een verhaal, probeer reeksen van kleuren te 

onthouden, of probeer zo snel mogelijk de Cosmoids van één kleur te raken.  

 

 

Aan de slag 

Opdracht 1 

Probeer zelf het spel vuurwerk met je ogen dicht. Ervaar hierdoor hoe dit is voor iemand 

die blind is. Schrijf hierover feedback zodat het eventueel aangepast kan worden.  

(Hier is wel iemand bij nodig die de IPad kan besturen ).  

Opdracht 2 

Speel het spel kleuren matchen met 4 personen en observeer en noteer of dit 

toepasbaar is voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking. Schrijf 

hierover feedback, zodat het eventueel aangepast kan worden. 

 

 

Uitleg hoe je de Cosmo start:  

https://www.youtube.com/watch?v=R1mzNpo7QVg  

 

Voorbeelden hoe je de spellen van Cosmo gebruikt:  

https://www.youtube.com/watch?v=YgkPKwZR8Ro 

 

Uitzetten: de blauwe knop ingedrukt houden totdat de Comso-knop rood oplicht. Dit doe 

je bij alle gebruikte Cosmo-knoppen. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1mzNpo7QVg
https://www.youtube.com/watch?v=YgkPKwZR8Ro

