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INLOGGEN 

Om te starten: ga naar www.textaid.nu en log in met je e-mailadres en je 
wachtwoord. Wij bevelen gebruik in Google Chrome aan. 

 

HELP 

De helpfunctie geeft je antwoorden op veelgestelde vragen over TextAid. 
Klik op je naam rechtsboven in het scherm en kies Help.  
Klik op je naam en kies TextAid om weer terug te keren naar het 
programma. 
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TEXTAID FUNCTIES 
 

Klap menu in/uit 

Luister naar de tekst 

Stop het voorlezen 

Open een nieuw document om tekst in te typen of 
te plakken 

Open de bibliotheek om documenten te 
openen of uploaden 

Bewaar de tekst in de bibliotheek 

Download audiobestand 

Pagina maskeren, leesliniaal en rekenmachine 
 

Maak aantekeningen in je document 

Markeer belangrijke tekst en maak een 
samenvatting van de markeringen 

Laat letters, woorden of zinnen voorlezen 
terwijl je typt 

Vertaal de tekst 

Zet een afbeelding van tekst (scan, foto) 
om naar tekst om voor te lezen 

Laat webpagina's voorlezen 
 

Stel voorleessnelheid en taal in 

Stel lettertype, grootte, kleur en meer in 

Wijzig kleuren voor highlighten 

Wijzig instellingen voor het voorlezen van 
geselecteerde tekst 
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NIEUWE TEKST 

Typ een tekst in of kopieer een tekst vanuit een ander document en plak het 
in het tekstvenster. Klik daarna op       “lees voor”    om de tekst te laten 
voorlezen. Om naar een deel van de tekst te luisteren kan je tekst eerst 
selecteren en daarna op      “lees voor”    klikken. 
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DE BIBLIOTHEEK 

Via de TextAid bibliotheek kun je al je Dedicon boeken en je Word, pdf, 
PowerPoint en andere documenten beluisteren terwijl je meeleest. De 
documenten mogen niet te groot zijn, per school verschilt de maximum 
grootte.  

Om een document in de bibliotheek te openen: 

1. Klik bibliotheek   . 

2. Klik op de documentnaam. 

Om een document aan de bibliotheek toe te voegen: 

1. Klik bibliotheek       

2. Klik document uploaden . 

3. Selecteer de taal van het document. 

4. Selecteer de map waar je het document wil opslaan (om een nieuwe 
map te maken gebruik je de optie map maken voor stap 2). 

5. Sleep het document uit een ander venster naar het documentvak of 
gebruik de knop    electeer document . 

6. Klik uploaden . Het document wordt geüpload. Dit duurt even voor 
een groot document. Daarna zie je "Document(en) toegevoegd". 

7. Klik sluiten     . 

Voor documenten met plaatjes kun je wisselen tussen 
opmaakmodus en tekstmodus voor extra leesgemak. 
In tekstmodus kun je onder andere het lettertype, de 
lettergrootte en de tekstkleur instellen. 
 

Opmaakmodus 

 
Tekstmodus 
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BEELD NAAR TEKST 

Met de functie beeld-naar-tekst kan je een afbeelding van tekst, 
bijvoorbeeld een ingescand tekstdocument of een foto van een 
tekstdocument, uploaden en laten voorlezen. De documenten mogen niet 
te groot zijn, per school verschilt de maximum grootte. 

Om een afbeelding van tekst aan de bibliotheek toe te voegen: 

1. Klik  beeld naar tekst   . Er verschijnt een pop-up scherm. 

2. Klik bestand kiezen      , en selecteer en open de foto of scan. 

3. Selecteer de taal van de tekst in het bestand. 

4. Selecteer eventueel de map waar je het document wil opslaan. 
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5. Kies tussen de twee opties: 

a) Opslaan als alleen-lezen document: je document wordt als pdf 
opgeslagen met de originele opmaak. Je kunt het lezen met 
TextAid in layout modus of tekstmodus, maar je kunt het niet 
downloaden. 

b) Opslaan als een bewerkbare tekst: je document wordt opgeslagen 
als tekstdocument. Je verliest afbeeldingen en layout. Je kunt het 
document later met de knop Opslaan downloaden als Word of als 
pdf document. 

6. Wanneer je voor optie b hebt gekozen moet je een naam invoeren voor 
je document. Wanneer je optie a hebt gekozen wordt de naam van het 
originele document gebruikt met .pdf erachter. 

7. Klik               . Je ziet een voortgangsscherm en een ander scherm als de 
conversie klaar is. 

 

8. Nu kun je rechtstreeks naar het document of je kunt het scherm sluiten. 
Het document is toegevoegd aan je bibliotheek. 
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AANTEKENINGEN IN JE DOCUMENT 

Je kan aantekeningen maken in je document. Deze aantekeningen kun je 
later ook aanpassen of verwijderen. Je kunt deze functie ook gebruiken om 
oefeningen in een document in te vullen. Als je op aantekeningen    klikt 
verschijnt er een tool zoals in de figuur hieronder. Deze tool kun je 
verslepen. Het biedt de volgende functies: 

 Schrijf tekst 

 Teken een lijn 

 Teken een cirkel 

 Teken een rechthoek 

 Markeer iets in het document 

 Teken met de vrije hand 

 Kies een kleur voor de aantekeningen 

 Selecteer tekst om voor te lezen 

 Sla de gemaakte aantekeningen op in het document 

 Print de bladzijde naar pdf 

Elke aantekening die je hebt gemaakt kun je later selecteren en 
verwijderen. Je kunt tekst verplaatsen, figuren en markeringen vergroten of 
verkleinen en lijnen nieuwe begin- en eindpunten geven. 
Als je wilt dat de aantekeningen in het document worden opgeslagen, 
vergeet ze dan niet op te slaan met de knop  opslaan.  

Je kunt kiezen je document met of zonder aantekeningen te zien. Als je je 
cursor boven de knop aantekeningen   houdt verschijnt er een dubbele pijl. 
Daarop klikken opent een submenu met de opties “Toon aantekeningen” en 
“Verberg”. 
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MARKEREN EN SAMENVATTEN 

Met de markeerstift kan je in vier verschillende kleuren tekst in je document 
markeren. Je kunt ook tijdens het voorlezen tekst markeren als je de 
markeerstift opent voordat je het lezen start. Kies verschillende kleuren 
voor verschillende onderwerpen of voor meer en minder belangrijke tekst. 
Je kan een samenvatting laten maken van de gemarkeerde tekst. In je 
samenvatting kun je:  

• kiezen welke kleuren markeringen je meeneemt 

• het hele document of de pagina samenvatten 

• de markeringen sorteren naar kleur of naar volgorde in het document  

• de kleuren tonen in je samenvatting of niet 

De samenvatting kan je opslaan als TextAid bestand in je bibliotheek. Je 
kunt het ook bewerken, printen, en opslaan als pdf, Word of mp3 bestand. 

Om tekst te markeren met de markeerstift: 

1. Klik op de markeerstift in de menubalk.  

Er verschijnt een werkbalk met opties. 

2. Klik op de kleur waarmee je wil markeren. 

3. Selecteer tekst. Deze wordt vanzelf gemarkeerd in de gekozen kleur. 

4. Herhaal de twee voorgaande stappen eventueel voor andere kleuren 
en/of op andere bladzijdes. 

5. Om een markering te verwijderen: klik op de markering en klik op de 
zwevende button Verwijder markering die verschijnt. 

6. Om meerdere markeringen te verwijderen: Klik op de menuknop in de 
werkbalk en kies Verwijder markeringen op deze pagina of Verwijder 
markeringen in het document en bevestig vervolgens door te klikken 
op Ja, verwijderen. 
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Om een samenvatting te maken van de gemarkeerde teksten: 

1. Klik op de menuknop in de werkbalk en kies Markeringen verzamelen. 

2. Kies door aan/uit te vinken de kleuren die je mee wil nemen in je 
samenvatting. 

3. Kies uit de dropdown om markeringen uit het hele document of juist 
alleen van de huidige pagina in de samenvatting op te nemen. 

4. Kies of de markeringen in de samenvatting per kleur bij elkaar komen of 
in de volgorde waarin ze in het document voorkomen. 

5. Kies of je de kleuren ook in de samenvatting wil terug zien. 

6. Klik op Verzamel. Er wordt een nieuw TextAid document gemaakt met 
de samenvatting. Deze kan je bewerken, printen en opslaan zoals ieder 
TextAid document. 
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SCHRIJFHULP 

ReadSpeaker TextAid heeft drie belangrijke tools om je te helpen met 
schrijven: verklanking, spellingscontrole en woordvoorspelling.  

Verklanking - Laat terwijl je typt hardop de tekst voorlezen per letter, 
woord of zin: 

1. Klik op schrijfhulp                    in de menubalk. 

2. Zet verklanking per letter, woord en zin aan of uit door erop te klikken. 
In het voorbeeld hierboven staat verklanking per letter en per zin aan 
(dat zie je aan het pijltje eronder). Verklanking per woord staat uit. 

3. Kies tussen verklanken van letters of uitspellen van letters. 

4. Klik op sluiten . Wanneer je schrijft in een TextAid document wordt 
voortaan wat je typt verklankt. De instellingen blijven bewaard. 
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Spellingscontrole - Controleer je tekst op spelfouten en kies uit 
de voorgestelde verbeteringen. 

Wanneer je een tekst in een TextAid document wil controleren op 
spelfouten, en de spelfouten wil corrigeren: 

1. Klik in de taakbalk bovenaan de tekst op de knop voor 
spellingscontrole.  

De fout gespelde woorden worden rood onderstreept. 

2. Klik op een fout gespeld woord. Je ziet een lijst met voorgestelde 
woorden. 

3. Klik op het juiste woord. 

Woordvoorspeller - ondersteuning van een slimme woordvoorspeller die 
zich aanpast aan jouw woordgebruik. 

1. Klik op schrijfhulp                    in de menubalk. 

2. Kies voor Ja, suggereer woorden terwijl ik typ en kies een 
vertraging.  

3. Klik op sluiten . Wanneer je tijdens het schrijven in een TextAid 
document even stopt wordt een lijstje woorden voorgesteld om een 
half getypt woord af te maken, of wordt een volgend woord 
voorgesteld.  

4. Klik eventueel op het luidsprekertje naast een woord om het te 
beluisteren. 
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5. Klik op het gewenste woord om het in de tekst te voegen.  
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WEBLEZEN 

ReadSpeaker TextAid kan ook webpagina's op het internet voorlezen. 

1. Klik weblezen       . 

2. Sleep de knop TextAid webreader      naar je bladwijzer- of favorietenbalk 
of -map. Daar zal het in het vervolg beschikbaar zijn. 

 
a. Surf in je browser naar een website en klik Textaid webreader      in je 

boekwijzers of favorieten. De "Listen"-balk verschijnt. Deze kan worden 
versleept met de linker knop op de balk. 
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b. Selecteer de tekst die je wil laten voorlezen en klik Listen             . 

 

c. Als je op instellingen klikt kun je de leesinstellingen wijzigen: 
voorleessnelheid, tekstkleur, kleuren voor highlighten, tekstvergroting 
aan/uit, enz. 
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INSTELLINGEN 

Gebruik de knopppen steminstellingen, tekstinstellingen, ,  highlighting     
en voorleesinstellingen in het menu links om jouw voorkeurstaal, lees-
snelheid, tekstgrootte, kleuren en meer in te stellen. Je kunt ook de stan-
daardinstellingen herstellen.  
Je kunt op ieder moment je instellingen wijzigen. 
Hieronder zie je de pop-up schermen die verschijnen wanneer je op een van 
bovenstaande knoppen klikt. Steminstellingen, tekstinstellingen en 
highlighting spreken voor zich. De voorleesinstellingen worden uitgelegd. 
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Muis selectie: als je een tekst selecteert verschijnt er een zwevende 
voorleesknop waaop je kan klikken om de geselecteerde tekst voor te lezen. 
Per eenheid: als je ergens in een tekstsegment klikt wordt dat 
tekstsegment voorgelezen (meestal per paragraaf). 
Van de muispositie tot het einde van de pagina: als je ergens in een 
tekstsegment klikt wordt de pagina vanaf dat tekstsegment voorgelezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga naar textaid.readspeaker.com/nederlands/ voor meer informatie.  
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