
Stappenplan App maken 

WAT IS APPMACHINE? 
Als je een app wilt maken, dan kan dit onder andere met het programma AppMachine. 
AppMachine is een online toolkit waarmee je zonder kennis van programmeren eenvoudig en snel 
een app in elkaar kunt zetten, die er ook nog professioneel uitziet. Een app maken is gratis. Je hoeft 
pas te betalen als je de app echt publiceert in de appstores. Experimenteer er dus gerust op los! Je 
kunt tijdens het bouwen je app altijd live bekijken op je smartphone met de gratis previewer. 

Wanneer je je aanmeldt met een AppMachine-account kun je direct aan de slag. AppMachine heeft 
een aantal standaardtemplates, maar je kunt ook de vormgeving compleet zelf bepalen. Je voegt 
eenvoudig functionaliteit aan je app toe door bouwblokken te kiezen. Per bouwblok kun je de inhoud 
van de tekst en vormgeving van een blok bepalen. 

Een screenshot van de ‘bouwplaats’ in AppMachine. 
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AANMELDEN EN INLOGGEN 

1. Ga naar www.appmachine.com.

2. Wanneer je nog geen account
hebt, klik je op Start building.

3. Klik op Or create an account om 
een account aan te maken.

4. Vul hier je naam en e-mailadres 
in en bedenk een wachtwoord. 
Klik vervolgens op Register.

5. Of kies ervoor om je te 
registreren met behulp van je 
Google+- of Facebook-account. 

6. Wanneer je al wel een account
hebt, ga je weer terug naar stap 1
en klik je op Sign in om in te
loggen.

http://www.appmachine.com/
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EEN NIEUWE APP AANMAKEN 

1. Wanneer je ingelogd bent, zul je
dit scherm in beeld krijgen. Klik op 
Next.

2. Nu kun je bepalen hoe je jouw
app eruit wilt laten zien door een
thema te kiezen.

3. Of sla deze stap over en klik op
Skip.

Tip! Later kun je de afbeeldingen, 
kleuren en manier van navigeren nog 
aanpassen. 

4. Ten slotte geef je jouw app een
naam en klik je op Finish.
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5. Vanaf hier kun je beginnen met
het bouwen van jouw eigen app.

BEKIJK DE APP OP JE SMARTPHONE 

1. Tijdens het bouwen is het
mogelijk om de app alvast te
bekijken en te testen op je eigen
smartphone of tablet.

2. Klik rechts bovenaan op de knop
Preview your App.

3. Ga vervolgens naar jouw favoriete
appstore en download de
AppMachine Previewer.

Of ga naar 
http://apps.appmachine.com/pre
viewer om de app te downloaden. 

http://apps.appmachine.com/previewer
http://apps.appmachine.com/previewer
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DE VORMGEVING VAN HET HOOFDMENU 

1. Je kunt de instellingen en de
vormgeving van het
navigatiemenu aanpassen.

2. Klik op blokje Menu om de
vormgeving en instellingen van
het hoofdmenu aan te passen.

3. Onder het tabblad Settings vind je
de instellingen voor het
navigatiemenu.

a. Hier kun je de lay-out van de
navigatie aanpassen, een
afbeelding toevoegen of de
tekstgrootte veranderen.
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4. Onder het tabblad Design kun je
de vormgeving van het
hoofdmenu aanpassen.

a. Verander hier de kleur van je
tekst, iconen en knoppen.

b. Ook kun je hier de
achtergrond aanpassen of
een logo toevoegen aan de
navigatiebalk.

5. Wanneer je tevreden bent over je
aanpassingen, klik je ten slotte op
de groene Save-knop om jouw
instellingen op te slaan.
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DE VORMGEVING VAN DE PAGINA’S 

1. Je kunt de vormgeving van de
pagina’s in de app aanpassen.

2. Klik op blokje Design om de 
vormgeving van de pagina’s aan te 
passen.

3. Onder het tabblad Settings vind je 
de instellingen voor de algemene 
vormgeving van de pagina’s in je 
app.

a. Hier kun je de skin, het 
uiterlijk, van je app 
aanpassen; een lettertype 
kiezen en de kleur van je 
tekst, iconen en knoppen 
aangeven.

b. Ook is de 
achtergrondafbeelding aan te 
passen en kun je een logo 
toevoegen. 
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4. Onder het tabblad Images kun je
de vormgeving van alle
afbeeldingen/knoppen
aanpassen.

a. Verander hier het uiterlijk van
een knop in normale stand en
wanneer deze ingedrukt
wordt.

5. Onder het tabblad Photoshop kun
je je eigen afbeeldingen
toevoegen aan je ontwerp.

a. Download eerst het bestand
‘AppMachine.psd’ (indien je
Photoshop hebt gedownload
op je desktop/pc) en gebruik
dit als aanbeveling voor je
eigen ontwerpen.

b. Upload vervolgens je
bestanden (JPG of PNG) door
ze in het vak met de pijl te
slepen. Of klik op Select files…

6. Wanneer je tevreden bent over je
aanpassingen klik je ten slotte op
de groene Save-knop om jouw
instellingen op te slaan.
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DE INSTELLINGEN VAN ELK BLOK 

1. Elk blok heeft een tabblad
Settings waar je de instellingen
van het betreffende blok aan kunt
passen.

2. Vaak is het mogelijk om hier de
inhoud van een blok aan te
passen of een afbeelding toe te
voegen.

3. Wanneer je tevreden bent over je
aanpassingen, klik je ten slotte op
de groene Save-knop om jouw
instellingen op te slaan.
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DE VORMGEVING VAN ELK BLOK 

1. De app die je met AppMachine
kunt bouwen, bestaat uit blokken
die los van elkaar aan te passen
zijn.

2. Elk blok heeft een tabblad 
Settings waar je de instellingen 
van het betreffende blok aan kunt 
passen, zoals het toevoegen van 
een afbeelding of tekst.

3. Ook heeft elk blok een tabblad 
Design waar je de keuze krijgt: het 
ontwerp van de gehele app 
aanpassen of alleen het ontwerp 
van het specifieke blok 
vormgeven.

4. Door op de groene knop Edit 
Global Design te klikken, verander 
je het ontwerp van de gehele app.

5. Door op de blauwe knop Add 
Custom Design te klikken, 
verander je het ontwerp van het 
specifieke blok.

6. Wanneer je tevreden bent over je 
aanpassingen klik je ten slotte op 
de groene Save-knop om jouw 
instellingen op te slaan. 
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HET TOEVOEGEN VAN EEN BLOK 

1. In AppMachine kun je extra
pagina´s/bouwblokken toevoegen
door op het rode blokje + Block te
klikken.

2. Wanneer je op het rode blok
+ Block geklikt hebt, opent een
scherm met drie tabbladen: Basic,
Plus en Pro.

3. Onder ieder tabblad staan
blokken met een bepaalde
functie.

4. Klik op een blok om te zien wat
hier de functie van is.

5. Klik op Add block om dit blok toe
te voegen aan je app.
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6. Afhankelijk van de functie van het
blok krijg je bij de volgende stap
vaak de keuze om hier al
gegevens of inhoud toe te
voegen. Dit kun je later altijd nog
aanpassen.

7. Klik ten slotte op de blauwe Next-
knop om door te gaan.

8. Bij de volgende stap kun je het
blok een naam en een
bijpassende icoon geven.

9. Klik op de icoon om deze te
wijzigen. Je krijgt de keuze uit een
aantal bestaande icoontjes, maar
het is ook mogelijk je eigen icoon
te uploaden.

10. Klik ten slotte op Finish zodat het
blok wordt toegevoegd aan je
app.
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HET TOEVOEGEN VAN EEN SUBMENUBLOK 

1. Klik op het blok Submenu om dit
toe te voegen aan je app.

Op een gegeven moment wordt 
de lijst met bouwblokken te groot 
en wil je de functies die bij elkaar 
horen onderbrengen in aparte 
menu's. Daarvoor is Submenu. 

2. Hier kun je een beschrijving lezen
over de werking van een
submenu.

3. Klik op Add Block om verder te
gaan.

4. Hier krijg je de mogelijkheid om
het submenu een naam te geven
en het bijbehorende icoontje te
veranderen.

a. Klik op het icoontje om dit te
wijzigen. Kies vervolgens uit
een lijst met bestaande
icoontjes of upload je eigen.

b. Klik ten slotte op Finish om
het blok toe te voegen aan je
app.
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HET TOEVOEGEN VAN EEN FACEBOOK-BLOK 

1. Klik op het blok Facebook om dit
toe te voegen aan je app.

Dit blok geeft een overzicht van 
de tijdlijn van een Facebook-
pagina.  

2. Hier kun je een beschrijving lezen
over de werking van Facebook-
blok.

3. Klik op Add Block om verder te
gaan.

4. Voer hier de naam of de URL van 
de pagina in. Wanneer deze juist 
is ingevoerd, zal er een afbeelding 
van de pagina in beeld komen.

5. Klik vervolgens op Next om 
verder te gaan. 
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c. Hier krijg je de mogelijkheid
om het blok een naam te
geven en het bijbehorende
icoontje te veranderen.

d. Klik op het icoontje om dit te
wijzigen. Kies vervolgens uit
een lijst met bestaande
icoontjes of upload je eigen.

6. Klik ten slotte op Finish om het
blok toe te voegen aan je app.

HET TOEVOEGEN VAN EEN WEBPAGINABLOK 

1. Klik op het blok Web Page om dit
toe te voegen aan je app.

Dit blok laat een bestaande
webpagina zien.

2. Hier vind je een beschrijving over
de werking van Web Page-blok.

3. Klik op Add Block om verder te
gaan.
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4. Voer hier de URL van de pagina
in. Wanneer deze juist is
ingevoerd, zal er een groen vinkje
achter de link verschijnen.

5. Klik vervolgens op Next om
verder te gaan.

6. Hier krijg je de mogelijkheid om
het blok een naam te geven en
het bijbehorende icoontje te
veranderen.

a. Klik op het icoontje om dit te
wijzigen. Kies vervolgens uit
een lijst met bestaande
icoontjes of upload je eigen.

b. Klik ten slotte op Finish om
het blok toe te voegen aan je
app.

HET TOEVOEGEN VAN EEN PLUSBOUWBLOK 

1. In AppMachine kun je extra
pagina´s/bouwblokken toevoegen
door op het rode blokje + Block te
klikken.

2. Wanneer je op het rode blok
+ Block geklikt hebt, opent een
scherm met drie tabbladen: Basic,
Plus en Pro. Klik op Plus.
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3. Onder het tabblad Plus staan gele
blokjes met ieder een eigen
functie, zoals een blog of radio.

a. Klik op een blok om meer
over de functie te lezen.

b. Hier vind je een beschrijving
over de werking van News-
blok.

c. Klik op Add Block om verder
te gaan.

4. Hier krijg je de mogelijkheid
nieuwsitems handmatig of
automatisch toe te voegen.

a. Klik op Manual als je voor
handmatig kiest.

b. Klik op RSS als je voor
automatisch kiest.
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5. Hier krijg je de mogelijkheid om
het blok een naam te geven en
het bijbehorende icoontje te
veranderen.

a. Klik op het icoontje om dit te
wijzigen. Kies vervolgens uit
een lijst met bestaande
icoontjes of upload je eigen.

b. Klik ten slotte op Finish om
het blok toe te voegen aan je
app.

HET TOEVOEGEN VAN EEN PROBOUWBLOK 

1. In AppMachine kun je extra
pagina´s/bouwblokken toevoegen
door op het rode blokje + Block te
klikken.

2. Wanneer je op het rode blok
+ Block geklikt hebt, opent een
scherm met drie tabbladen: Basic,
Plus en Pro. Klik op Pro.

3. Onder het tabblad Pro staan
groene blokjes met ieder een
eigen functie, zoals JavaScript of
Link.

a. Klik op een blok om meer
over de functie te lezen.
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b. Hier vind je een beschrijving
over de werking van een
Excel-blok.

c. Klik op Add Block om verder
te gaan.

4. Hier krijg je de mogelijkheid om je
eigen Excel-bestand te uploaden
of te kiezen voor een
demobestand.

5. Hier krijg je de mogelijkheid om
het blok een naam te geven en
het bijbehorende icoontje te
veranderen.

a. Klik op het icoontje om dit te
wijzigen. Kies vervolgens uit
een lijst met bestaande
icoontjes of upload je eigen.

b. Klik ten slotte op Finish om
het blok toe te voegen aan je
app.
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HET TOEVOEGEN EN AANPASSEN VAN EEN ICOON BIJ EEN BLOK 

1. Bij elk blok bestaat de
mogelijkheid om het icoontje dat
wordt weergegeven aan te
passen.

2. Wanneer je op een blok klikt, zie
je linksboven het icoontje. 
Wanneer je hierop klikt zie je de 
mogelijkheden: Edit (bewerken), 
Replace (vervangen) en Remove 
(verwijderen).

3. Klik op Replace om de icoon te
vervangen.

4. Je krijgt nu de mogelijkheden: een
set iconen of appafbeeldingen. Ook
kun je met behulp van Google
zoeken naar afbeeldingen of je
eigen iconen uploaden.

5. Klik op de icoon die je wilt en hij
zal meteen toegepast worden.
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APP DELEN/PROMOTEN 

1. Wanneer je je app wilt delen, ga je
in de linkermenubalk naar
Promotion.

Let op! Voor het beste resultaat 
moet de app eerst gepubliceerd zijn. 

2. Je kunt nu kiezen om je app te delen
via sociale media of een QR-code.
Klik op je gewenste middel om je
app te delen.
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3. De link naar jouw appsite vind je
rechts bovenin in het blok App Site.

4. Dit is de appsite die je deelt. Upload
hier screenshots, een icoon om je
app te identificeren en voeg een
beschrijving toe, zodat je je site kunt
promoten.

5. Deze appsite kun je vinden bij het
onderdeel Publish.




