FACTSHEET: Wat is de voorleesfunctie?
Uitleg Voorleesfunctie: teksten voor laten lezen
Wil je niet iets inspreken maar juist de teksten op je iPhone of iPad voor laten lezen?
Dat kan met een goed weggestopte functie op je iPad en iPhone.
Je activeert het via de volgende stappen.
1. Open de app Instellingen
2. Ga naar Algemeen
3. Ga naar Toegankelijkheid
4. Ga naar Spraak
5. Veeg de knop ‘Spreek scherm uit’ naar groen.
Als jij of je cliënt hierna met twee vingers omlaag veegt vanaf de
bovenkant van het scherm, wordt de inhoud van het scherm
uitgesproken.
Spreekt de stem heel snel of heel langzaam?
Met de schildpad kan je het tempo vertragen, of met de haas kan je
het tempo verhogen.
Je kunt ook bij Instellingen aanpassen of je het hele scherm of een
gedeelte van het scherm wil laten voorlezen.
Handig hè!

Voorleesfunctie Android
In Android is er een instelling die dezelfde functie heeft. Die heet tekst naar spraak. Het werken met
de Tekst-naar-spraak-applicatie werkt simpel.
Download eerst de Nederlandse (vrouwen)stem. Ga naar Instellingen > Taal & Invoer en ga dan naar
‘Uitvoer voor tekst-naar-spraak’. Selecteer bij ‘Taal’ de gewenste taal (Nederlands) en ga dan naar
Spraakgegevens installeren. Selecteer daar weer ‘Nederlands (Nederland)’.
Daarna dien je ‘Talkback’ in te schakelen bij Instellingen > Toepassingen en ga naar Talkback.
Sommige applicaties hebben een directere koppeling met de app en kunnen rechtstreeks de
Nederlandse tekst voor je voorlezen. Zo kun je bijvoorbeeld een tekst laten voorlezen die je niet goed
kunt lezen. Of je kunt een heel boek selecteren en je laten voorlezen in het Nederlands, bijvoorbeeld.
Of kun je tekstberichten laten voorlezen wanneer je in de auto zit.
De Tekst-naar-spraak-app biedt geen real-time vertaalfunctie. Het is dus niet mogelijk om
bijvoorbeeld een Engelse tekst in het Nederlands voor te lezen. Om dit te bewerkstelligen dien je
eerst de Google Translate-app te gebruiken, waarmee je al de teksten voor kon laten lezen.
De app is gratis te downloaden voor iedereen met Android 4.0 of hoger.
Op Androidtelefoons zit de functie ook!
Zoek bij de instellingen naar ‘Tekst naar spraak’ en volg de stappen.
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