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Van  Dragon NaturallySpeaking is onlangs een nieuwe versie verschenen, onderhand al 

nummer 10. 

 

Dragon NaturallySpeaking neemt het typewerk van mensen over. Je hoeft het 

toetsenbord nog amper te gebruiken. Als je een tekst wil schrijven dan dicteer je die aan 

de computer. Dat doe je via een headset met een microfoon. En de software schrijft alles 

netjes op in jouw plaats, en maakt daarbij amper spellingfouten. Voor mensen met 

dyslexie of voor mensen met problemen qua fijne motoriek heeft dit programma dus heel 

veel te bieden. 

Op een snelle computer, met minstens 1 GB ram en met een snelle harde schijf, haalt de 

software prima resultaten.  

 

 
 

 

Je kan met Dragon NaturallySpeaking onmiddellijk aan de slag als je dat zou willen. 

Beter is het echter om een trainingsfase van een vijftiental minuten te  doorlopen. De 

software toont je een tekst, jij leest die voor en ondertussen wordt er een opname van je 

stem gemaakt. Het programma verwerkt deze gegevens, en daarna kan je beginnen met 

dicteren. Af en toe maakt het programma fouten, en dan moet je even de fout en het 

juiste woord inspreken. Daardoor wordt die herkenningsfout later  niet meer gemaakt. 

Hoe langer je het programma gebruikt hoe beter het dus gaat werken.  

 

 



Met Dragon NaturallySpeaking Preferred kan je tekst dicteren in vier talen. Voorwaarde is 

natuurlijk dat je een bepaalde taal behoorlijk spreekt. Je moet ook even de juiste manier 

van spreken onder de knie krijgen. Je mag niet mompelen, je mag het einde van een zin 

niet inslikken, en je mag ook niet "euh" zeggen. Dat went snel.  

Om de tekst die je gedicteerd hebt beter te kunnen controleren op herkenningsfouten 

kan je hem laten voorlezen door de computerstemmen die in de Preferred-versie 

voorzien zijn. Dragon NaturallySpeaking Preferred kan je dus eigenlijk ook gebruiken als 

voorleessoftware: je kopieert tekst, plakt die in WordPad en met rechts klikken kan je die 

laten voorlezen. 

 

Je teksten kan je softwarematig dicteren in DragonPad, een eenvoudige tekstverwerker, 

maar ook in Word, Outlook of nog andere programma's. Via de microfoon kan je de 

opmaak van een tekst aanpassen, of er een bestand mee opslaan, een programma 

starten en zo meer. Je kunt er de hele Windowsomgeving mee besturen. 

 

 

 

Kinderen met dyslexie zie je met dit programma plots veel langere teksten schrijven. Je 

merkt ook dat ze moeilijk te spellen woorden niet meer vermijden. Bovendien verbetert 

ook de structuur van de zinnen die ze bedenken.  

 

Conclusie: Dragon NaturallySpeaking is een aanrader voor wie mondeling taalvaardig is, 

maar ernstige spelling- of schrijfproblemen heeft. 
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Dragon NaturallySpeaking Preferred:  +/- € 150,00  
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