
 

Belevingstafel 

 

 
 
Wat is het? 

De belevingstafel is een televisiescherm met touchscreen functie waar je met 1-4 

mensen omheen kan zitten en de games kan spelen en de andere functies die erop staan 

kunt proberen. De belevingstafel is zeer breed inzetbaar, de spellen die erop staan 

verschillen van een zeer laag tot hoog niveau. Het is niet geschikt voor mensen die 

zowel doof als blind zijn. Dit omdat de belevenistafel geen trilfunctie of iets 

vergelijkbaars heeft.  

 

Voor wie is het geschikt? 

Het is geschikt voor de volgende doelgroepen:  

- Peuters en kleuters;  

- Jongere schoolkinderen met een normaal niveau;  

- Voor ouderen en of dementerenden;  

- Jongeren of ouderen met een verstandelijke beperking.  

 

Het kan tijd kosten om uit te zoeken welke spellen/opties passen bij een bepaalde 

doelgroep omdat er veel opties beschikbaar zijn. De producten (Onwijs) wilde namelijk 

een zo veelzijdig mogelijk product aanbieden wat voor meerdere doeleinden ingezet kan 

worden.  

 

Wat is het doel? 

De belevingstafel heeft meerdere doelen: Plezier, regie, ontwikkeling, herinneringen 

ophalen.  

Extra aanbod voor cliënten om prikkels te stimuleren, alert te blijven en vaardigheden te 

behouden. 

 

Gebruikersgemak 

De belevingstafel is verstelbaar in hoogte en kan gekanteld worden, ook kan er een 

bluetooth boxje aangesloten worden voor een optimaal geluid. De belevingstafel is 

makkelijk te verplaatsen want het staat op wielen en is voorzien van een rem. Het glas 

van de tafel is gemaakt van gorillaglas en is daardoor minder breekbaar en 

spatwaterdicht.  

 

 



Klaarmaken voor gebruik 

De belevingstafel gaat aan en uit door middel van de stekker in het stopcontact te 

steken en op de rode knop te drukken die op de stekker zit. Het beeldscherm springt dan 

gelijk op het keuzemenu. Sluit een geluidsbox(je) aan om het geluid te versterken. 

 

 

 

Aan de slag:  

Opdracht 1: Probeer het nu eens zelf uit! Tik het hopla menu (laag niveau) aan en zoek 

uit welk spel geschikt is voor jou doelgroep.  

Opdracht 2: Kies nu voor een wat uitdagender spel en werk samen.  

 

 

Verdieping:  

Naast dat er veel verschillende spellen te spelen zijn heb je ook de opties voor 

persoonlijke ontwikkeling: 

- Ballonnenspel  

- Veegplaat  

- Apen zoeken  

- Aardrijkskunde  

- Taal; 

- Rekenen 

- Geschiedenis  

 

Voor een bepaalde prijs per jaar kun je de extra optie toevoegen om zelf foto’s/muziek 

te uploaden op de belevingstafel. De prijzen van de tafel verschillen van €1500 tot 

€8500, afhankelijk van de grootte en breedte. 

 

 

Instructiefilm 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+belevenistafel&view=detail&mid=171

9B5BE1B27286740ED1719B5BE1B27286740ED&FORM=VIRE 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+belevenistafel&view=detail&mid=1719B5BE1B27286740ED1719B5BE1B27286740ED&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+belevenistafel&view=detail&mid=1719B5BE1B27286740ED1719B5BE1B27286740ED&FORM=VIRE

