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POSITIEF  OPVOEDEN:
DAAR  IS  EEN  APP  VOOR!
Technologie  neemt  ook  bij  de  opvoeding  een  steeds  prominentere  plaats  in.  Daarom  kan  je  vanaf  28
november  in  Nederland  en  België  gratis  Kiddie  App  downloaden:  een  Nederlandstalige  pedagogische
app  voor  iPhone  en  iPad  die  het  positief  opvoeden  voor  ouders  en  kinderen  vergemakkelijkt.  Kiddie  App
ondersteunt  ouders  van  kinderen  van  twee  tot  vier  jaar  bij  het  werken  aan  veelvoorkomende
uitdagingen  als  slapen,  eten,  zindelijkheid  en  de  peuterpuberteit.

Opvoeden  met  je  iPhone?
In  heel  wat  Nederlandse  en  Belgische  gezinnen  horen  de  begrippen  “iPhone”  of  “iPad”  tot  de  vaste  woordenschat
van  een  tweejarige.  Maar  toch  stellen  ouders  zich  heel  wat  vragen  over  het  gebruik  van  technologie  bij  de
opvoeding  van  hun  kinderen.
“De  technologie  van  vandaag  is  er  om  nooit  meer  te  verdwijnen  en  we  kunnen  er  dan  ook  maar  beter  nuttig
gebruik  van  maken.  Ook  bij  onze  kinderen  en  in  de  opvoeding”,  zegt  José  Cabrera  y  Charro,  het  gezicht  achter
de  Nederlandstalige  opvoedings-app  Kiddie  App  en  vader  van  twee  jonge  kinderen.  Hij  ontwikkelde  Kiddie  App  als
hulpmiddel  bij  de  opvoeding  van  zijn  zonen.  “Voorlezen  en  belonen  zijn  een  perfecte  combinatie  als  je  twee
jongens  probeert  op  te  voeden.  Met  de  iPad,  iPhone  en  Facebook  kan  je  dat  nog  krachtiger  en  leuker  maken.”

Hoe  werkt  Kiddie  App,  de  Nederlandstalige  app  voor  positief  opvoeden?
Met  Kiddie  App,  de  Nederlandstalige  pedagogische  app  voor  iPhone  en  iPad,  wil  Cabrera  y  Charro  de  trend  tot
positief  opvoeden  stimuleren  en  vergemakkelijken  voor  ouders  en  kinderen.  Aan  de  hand  van  een  online
beloningssysteem,  voorleesverhaaltjes  en  opvoedingstips,  uitgewerkt  met  opvoedingsspecialisten,  wil  Kiddie  App
kinderen  en  ouders  op  een  vrolijke  manier  helpen  bij  het  slapen,  eten,  bij  de  zindelijkheidstraining  en  in  de
kleuterpuberteit.
De  app  maakt  gebruik  van  een  grappig  figuurtje,  Kiddie,  die  zelf  heel  wat  te  leren  heeft.  Door  middel  van  de
verhaaltjes,  liedjes  en  rijmpjes  van  Kiddie  leren  kinderen  van  twee  tot  vier  jaar  over  gewenst  gedrag.  Als  ze  het
goed  doen,  mogen  ze  stickers  plakken  op  het  beloningsbord,  dat  eventueel  via  Facebook  gedeeld  kan  worden

met  familie  en  vrienden.

Opvoedingsdeskundigen  onder  de  indruk  van  Nederlandse  app
Ook  opvoedingsdeskundigen  zijn  onder  de  indruk  van  de  Nederlandse  app.  "Positiviteit  en  ’positieve  tijd’  zijn
sleutelbegrippen  bij  de  opvoeding.  Gezellig  voorlezen,  vrolijke  liedjes  en  belonen  -  zoals  in  Kiddie  App  -  bieden
ouders  handvatten  om  bij  alledaagse  opvoedkundige  uitdagingen  niet  in  strijd  te  verzanden",  zegt  Maartje  van
Ishoven,  Psycholoog  NIP  van  de  deopgroeipraktijk.nl.
De  gratis  app,  die  in  de  volgende  maanden  ook  wereldwijd  gelanceerd  wordt,  is  vanaf  28  november  downloadbaar
via  iTunes.  Alleen  op  de  Apple  App  Store  voor  Nederland  en  België;;  zoeken  op  'Kiddie  App'.

Features  Kiddie  App:
•  Hulpmiddel  bij  positief  opvoeden
•  Gratis  beschikbaar  voor  iPhone  en  iPad
•  Interactieve  verhalen  en  liedjes
•  Sticker/Beloningsborden  voor  de  thema’s  slapen,  zindelijkheidstraining,  eten  en  peuterpuberteit
•  Koppeling  met  Facebook  mogelijk
•  Beschikbaar  in  het  Nederlands  en  Engels

Downloadlinks  Kiddie  App:
•  Website
•  iTunes  Store:  alleen  op  de  Apple  App  Store  voor  Nederland  en  België;;  zoeken  op  'Kiddie  App'
•  Video

Kiddie  App  is  gratis  met  drie  verhalen  die  middels  in-app  purchase  verkregen  kunnen
worden.  Voor  journalisten  en  app-reviewers  zijn  vouchers-codes  beschikbaar  om  de
gehele  app  gratis  te  kunnen  testen.

José  Javier  Cabrera  y  Charro  over  modern  opvoeden
José  Javier  Cabrera  y  Charro  groeide  op  bij  zijn  Spaanse  familie  in  Nederland.  Als  vader  van  twee  jonge  kinderen
bewondert  hij  de  Nederlandse  positieve  opvoedingscultuur.  Met  zijn  technologische  achtergrond  ontwikkelde  hij,  in
samenwerking  met  opvoedingsdeskundigen  en  illustrator  Hayo  van  Dusseldorp,  Kiddie  App:  de  pedagogische
opvoedings-app  voor  kinderen  van  twee  tot  vier  jaar  waarbij  positief  opvoeden  wordt  gestimuleerd  en
vergemakkelijkt.

Met  een  duidelijke  visie  over  het  gebruik  van  technologie  in  de  opvoeding  is  José
Cabrera  y  Charro  een  ideale  gesprekspartner  voor  redacties  die  werken  aan  boeiende
reportages  over  modern  opvoeden.  Studio  ToutPetit  organiseert  graag  een  persoonlijk
gesprek.

Foto’s  in  hoge  resolutie,  packshots  en  een  grafische  productbeschrijving  kan  je  hier
downloaden.
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