14.3. Beter spellen en schrijven zonder typen
Dit kan onder meer met Dragon Naturally Speaking

Wat en hoe?
Dragon Naturally Speaking is het enige programma dat spraak omzet in tekst. Met deze
dicteersoftware hoeft de leerling niet meer te typen. Hij dicteert tekst in een microfoon. De computer
schrijft de tekst op.
In de beginfase moet je het programma trainen. Daarvoor moet de leerling een tekst voorlezen. Zo
leert de computer zijn stem herkennen. Daarna kan het ‘teksten dicteren’ beginnen.
Soms verstaat de software de leerling niet goed. Dan schrijft hij andere woorden op. Zo’n fout moet je
verbeteren. Dat doe je door even extra te oefenen: de leerling leest eerst het juiste woord voor. En
daarna het foute woord. Meestal maakt het programma daarna die fout niet meer. Zo leert het
programma bij.

Stappenplan
Dicteer de tekst
1. Klik op NaturallySpeaking.
2. Schakel de microfoon in.
3. Dicteer je tekst.

Verbeter fouten
Bijvoorbeeld: Je zegt: “... spreek je de ...”, maar
de computer verstaat “spreken de”?
1. Selecteer de fout en muisklik rechts.
2. Kies Correctie.
3. Kies het juiste woord. Klaar!

Voeg een woord toe
Ontbreekt het juiste woord in het lijstje?
1. Klik op Spel dat.
2. Typ het juiste woord in.
3. Klik dan op Oefenen.
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Plus en min
+ werkt in Word, Excel enz.
+ maakt bijna geen spelfouten
+ werkt van in het begin behoorlijk goed (hoe
+
+

meer oefenen, hoe beter het programma
werkt)
leest de gedicteerde tekst voor, zo hoor je de
fouten
de Preferred-versie heeft goede
computerstemmen in 4 talen

- krachtige computer is nodig
- moeilijk te gebruiken in de klas, een rustige
plek is nodig

- vrij lange trainingsfase
- intense begeleiding is nodig bij het verbeteren

-

van fouten (fout herkennen, aanpassen in lijst
of typen in lijst) en het lezen van de
trainingstekst
minder geschikt voor jonge leerlingen, jongens
die nog van stem moeten wisselen en
leerlingen met spraak- of taalproblemen

Tips voor de coach
 Leer zelf eerst werken met het programma.
 Help bij het inspreken van de trainingstekst. Lees een stukje voor en laat de herhaling herhalen
(niet aflezen, dat gaat niet vlot).

 Leer de leerling:




• te spreken zoals een nieuwslezer
• duidelijk en op een normaal tempo te spreken (af en toe een slokje water)
• pas te dicteren als hij weet hoe de hele zin moet klinken
• te werken in de DragonPad tekstverwerker
• met de microfoon altijd in dezelfde positie ter hoogte van de mondhoek te werken.
Leer de oudere leerling:
• de tekst opnieuw lezen om fouten op te sporen
• fouten te verbeteren met het correctievenster.
Sla gewijzigde bestanden altijd op. Behalve als het dicteren veel fouten opleverde.

Doelgroep voor deze toepassing
Niveau

Probleem

□ 4-8 j.

en ook

□ 8-10 j.

 buitengewoon onderwijs

Lezen

 10-15 j.

 volwassenenonderwijs

Schrijven

 15+

compenseert heel ernstige spelling- en/of motorische
problemen

Studeren

Productinfo
Dragon Naturally Speaking
Gelijkaardige hulpmiddelen
Gratis alternatieven

geen
geen

Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen

€ 75 - € 200
www.nuance.com - vrij te verkrijgen in de handel
nee, met de originele cd kan je wel 5 keer proberen zonder
registratie
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