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Inleiding 

 

Om te kunnen typen in een ADIBoek zonder voorleessoftware, bijvoorbeeld voor kinderen met een 

schrijfprobleem, is het noodzakelijk om een pdf-programma te voorzien. Niet elk pdf-programma is even 

geschikt.  

We hebben 6 pdf-programma’s getest waarbij het mogelijk is om in ADIBoeken te typen. Elk programma 

heeft zijn voor- en nadelen. Wij zetten ze voor jou op een rijtje. Daarna kan jij kiezen welk programma 

voldoet aan jouw voorwaarden.  

Helemaal aan het einde van dit document vind je een handige tabel die alle functionaliteiten nog eens 

opsomt.  
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Adobe Acrobat Pro DC 

 

 

Het meest bekende pdf-programma is Adobe Acrobat. Dit is de grootste marktleider 

wat pdf-programma’s betreft. In de gratis versie, Adobe Acrobat Reader, kan je niet 

typen. In de betalende versie, Adobe Acrobat Pro DC, kan je dit wel.  

In Adobe Acrobat Pro DC gaat het typen eenvoudig en wordt er automatisch 

gecontroleerd op spelling in de talen die jij kiest. Eens je de talen van je keuze hebt aangevinkt, herkent 

Acrobat automatisch de juiste taal. Daarnaast kan je afbeeldingen toevoegen en je tekst op allerlei 

mogelijke manieren bewerken. Zo kan je de spaties tussen letters en woorden aanpassen. Het 

programma is overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.  

 

Prijs:  

Particulier: 18€/maand 

Als je school lid is van de ETLA-overeenkomst kan je voor €115/jaar een lidmaatschap Adobe Creative 

Cloud afsluiten via academicshop.be. Vraag dit na bij je school.  

Meer informatie op www.academicshop.be. 

Adobe Acrobat is beschikbaar voor: 

 Android phone & tablet 

 Windows phone & tablet 

 iPhone & iPad 

 Windows 

 Mac 

Probeer Adobe Acrobat Pro DC 7 dagen gratis:   

https://acrobat.adobe.com/be/nl/free-trial-download.html 

 

Voordelen Nadelen 
 Eenvoudig programma met veel functies 

 Eenvoudig typen  

 Markeren, onderlijnen, tekenen en 
aanvinken is mogelijk 

 Compatibel met Wody 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s 

 Nederlandstalige werkbalken 

 Spellingcontrole, taal wordt automatisch 
herkend 

 Stabiel en snel programma 

 Converteren naar andere bestandstypen 

 Lettertype is aanpasbaar 

 Betalend 
 

http://www.letop.be/
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Foxit PDF Reader 

Gratis! 
 

Foxit PDF Reader is een zeer intuïtief programma waarmee je eenvoudig in je pdf-

bestand kan typen. Met een kleine knop naast de getypte tekst kan je het lettertype 

eenvoudig groter of kleiner maken. In de werkbalk kan je de kleur en het lettertype 

aanpassen en de spaties tussen de letters groter of kleiner maken. Foxit heeft 

Nederlandse spellingscontrole. Andere talen kunnen in het menu ‘voorkeuren’ worden 

toegevoegd. Het programma kiest dan zelf de juiste taal.  

Opmerkelijk is dat Foxit ook een voorleesfunctie heeft. Deze staat standaard in het Engels. Het is 

mogelijk om ook andere talen te downloaden, maar Nederlands is (voorlopig) nog niet beschikbaar.  

 

Prijs: Gratis 

Foxit Reader is beschikbaar voor: 

 Windows 

 Mac 

 Linux 

 iPad & iPhone 

 Windows phone & tablet 

 Android phone & tablet 

Download Foxit Reader gratis:  

https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ 

 

Voordelen Nadelen 
 Stabiel programma met veel functies 

 Eenvoudige typfunctie 

 Markeren, onderlijnen en doorstrepen 
van tekst 

 Spaties tussen letters kan aangepast 
worden 

 Lijnen en vormen toevoegen en tekenen 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s 

 Nederlandstalige werkbalken 

 Compatibel met Wody 

 Spellingscontrole voor Nederlands, 
Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en 
Portugees. Het programma selecteert 
de juiste taal.  

 Voorlezen in het Engels 
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Nitro PDF Reader  

Gratis! 
 

Nitro PDF Reader is een gratis pdf-programma. Het is eenvoudig in gebruik en zeer 

snel, ook bij grotere bestanden. Enkel wanneer je door de pagina’s scrolt, verloopt dit 

niet zo vlot. Bladeren door de pagina’s gaat dan wel weer vlot. Het typen is zeer 

eenvoudig en maakt gebruikt van smart alignment, waardoor wat je typt automatisch op gelijke hoogte 

met de bestaande tekst wordt geplaatst. Het is mogelijk om je lettertype en lettergrootte aan te passen, 

alsook de spaties tussen letters en woorden. Er is geen spellingcontrole in deze versie. Je kan geen 

vormen of lijnen toevoegen aan het pdf-bestand.  

Prijs: Gratis 

Nitro PDF Reader is beschikbaar voor: 

 Windows 

Download Nitro PDF Reader gratis:  

https://nitro-pdf-reader-64-bit.nl.softonic.com/ 

 

Voordelen Nadelen 
 Snel programma met eenvoudige lay-

out 

 Eenvoudige typfunctie met smart 
alignment 

 Markeren, onderlijnen en doorstrepen 
van tekst 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s 

 Nederlandstalige werkbalken 

 Compatibel met Wody 
 

 Scrollen in pagina gaat niet vlot 

 Niet mogelijk om lijnen of vormen toe te 
voegen of te tekenen 

 Geen spellingcontrole 

 

  

http://www.letop.be/
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Nitro PDF Pro 

 

 

Nitro PDF Pro is de betalende versie van Nitro PDF Reader. De weinige nadelen van 

de gratis versie zijn omgezet in voordelen:, je kan vormen en figuren tekenen en ook 

het scrollen gaat in deze versie vlot. Er is spellingcontrole maar deze herkent niet 

automatisch de taal waarin je schrijft. Het is niet mogelijk om meerdere talen in te 

stellen.  

Prijs: €179,99 

Nitro PDF Pro is beschikbaar voor: 

 Windows 

Probeer Nitro PDF Pro 14 dagen gratis:  

https://www.gonitro.com/nl/ 

 

Voordelen Nadelen 
 Snel programma met eenvoudige lay-

out 

 Werkbalk is aanpasbaar 

 Eenvoudige typfunctie met smart 
alignment 

 Markeren, onderlijnen en doorstrepen 
van tekst 

 Mogelijk om vormen en lijnen toe te 
voegen en te tekenen 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s, 
scrollen gaat vlot 

 Nederlandstalige werkbalken 

 Spellingcontrole in verschillende talen 

 Compatibel met Wody 

 Betalend 

 Taal van spellingcontrole moet 
handmatig worden ingesteld 
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PDF XChange Editor 

Gratis! 
 

Dit gratis pdf-programma heeft alles wat je nodig hebt om in digitale boeken te kunnen 

typen: een eenvoudige typfunctie met mogelijkheid om tekst te markeren, onderlijnen 

en doorstrepen. Ook lijnen en vormen toevoegen is mogelijk. Het is een stabiel en 

uitgebreid programma met Engelse spellingcontrole. Het is mogelijk om Nederlandse 

(of andere talen) spellingcontrole toe te voegen, al moet je hiervoor wel aardig wat pc-

kennis hebben.  

Wij maakten een eenvoudige handleiding om Nederlandse spellingcontrole toe te voegen.  

Prijs: Gratis 

PDF XChange Editor is beschikbaar voor: 

 Windows 

Download PDF Xchange Editor gratis:  

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor 

 

Voordelen Nadelen 
 Stabiel programma met veel functies 

 Aanpasbare werkbalk 

 Eenvoudige typfunctie 

 Markeren, onderlijnen en doorstrepen 
van tekst 

 Lijnen en vormen toevoegen en tekenen 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s 

 Compatibel met Wody 

 Mogelijkheid tot toevoegen van 
spellingcontrole in verschillende talen, 
Engelse spellingcontrole is standaard 
 

 Engelstalige werkbalken 

 Spellingcontrole toevoegen is niet 
eenvoudig  

 

  

http://www.letop.be/
mailto:info@letop.be
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Xodo 

Gratis! 
 

Xodo is een gratis pdf-programma waarbij het mogelijk is om in pdf-bestanden te typen. 

Het programma is vooral gericht op lezen en schrijven. Andere functies zijn minimaal 

gehouden. Je hebt twee versies van dit programma: een app die je op je laptop, tablet 

of smartphone installeert en een web app, die je met je browser opent. Je kan het dus 

op zo goed als alle mogelijke apparaten gebruiken. Je kan ook met meerdere mensen in één document 

werken vanop verschillende apparaten.  

Het programma is Engelstalig, maar gebruikt duidelijke icoontjes, waardoor je weinig taalafhankelijk 

bent. Om te typen in de web app moet je eerst een tekstvak maken, al gaat dit redelijk vlot. Bij alle 

andere apparaten is dit niet nodig, maar dien je wel eerst in je werkbalk je typfunctie te activeren. Zolang 

deze aangevinkt is, kan je eenvoudig typen door met je vinger of muis te tikken waar de tekst moet 

komen. Als je daarna door de pagina’s wil bladeren, moet je de werkbalk eerst sluiten. In alle versies is 

Nederlandse spellingcontrole aanwezig.  

Xodo is beschikbaar voor: 

 Android phone & tablet 

 Windows phone & tablet 

 iPhone & iPad 

 Web app (zowel Windows als Mac) 

 Chrome extensie 

 Als app in windows 8 of hoger (verkrijgbaar in Windows-store) 

Download de app in de app-store of via:  

https://www.xodo.com/ 

 

Voordelen Nadelen 
 Markeren, onderlijnen en doorstrepen 

van tekst 

 Lijnen en vormen toevoegen en tekenen 

 Eenvoudig bladeren door pagina’s 

 Nederlandse spellingcontrole 

 Beschikbaar op vele mogelijke 
apparaten 

 Sterk visueel gerichte app 

 Mogelijk om met meerdere personen in 
hetzelfde document te werken 

 Lettertype is aanpasbaar 
 

 Geen spellingcontrole in andere talen 

 Om te typen in de web app moet je 
eerst een tekstvak maken 

 Steeds internet nodig wanneer je de 
web app of Chrome extensie gebruikt 

 Niet compatibel met Wody 
 

http://www.letop.be/
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Overzicht 

 Acrobat Pro DC Foxit Reader NITRO PDF 
Pro 

NITRO PDF 
Reader 

PDF Xchange Xodo 

Prijs €18/maand Gratis €179.99 Gratis Gratis Gratis 

Typen in pdf       

Markeren, doorstrepen, 
onderlijnen       

Vormen en lijnen tekenen       

Taal Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels 

Compatibel met Wody       

Spellingcontrole Alle talen 
NL, EN, FR, DUI, 

SPA, IT, PORT 
Alle talen  Alle talen Nederlands 

Converteren naar andere 
bestandstypen       

Lettertype aanpasbaar       

Als App beschikbaar Android & iOs Alle apparaten    Alle apparaten 
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