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Inleiding

Sinds 2010 helpt Injona mensen met een leesbeperking door het informeren 
over de mogelijkheden van het compenseren van een leeshandicap, als 
leesproblemen of dyslexie. Ook mensen met een lichamelijke, verstandelijke 
en/of een andere vorm van handicap of beperking helpen wij graag. Daar bij 
verzorgen wij alle content voor alle ICT hulpmiddelen en natuurlijk ook voor de 
Mac book en iPad. 

Na 14 jaar hebben we daarbij ook de benodigde expertise en kennis opgedaan 
op het gebied van deze Apple software en andere ICT hulpmiddelen en de 
benodigde content. Injona is ervaringsdeskundige die onafhankelijk is en ook 
kijk wat het beste bij de mensen met een lees- beperking past. Wij zijn niet 
alleen leverancier van leeshulpmiddelen en content, we gebruiken ze ook zelf.  

ICT- Voorlees software als hulpmiddelen     
                                           
Omdat de voorkeur voor het effect van een hulpmiddel individueel bepaald, is 
ICT-software veelzijdig in het gebruik. ICT-hulpmiddelen kunnen zowel 
remediërend, compenserend als dispenserend worden ingezet. Daarnaast biedt 
deze voorlees software zowel visuele (meelees cursor) als auditieve 
(spraaksoftware) input, bijvoorbeeld als een dyslect bij het lezen van een 
hoofdstuk uit het geschiedenisboek, luistert naar de voorlees stem en zelf – 
begeleid door de meelees cursor - actief mee leest met de tekst. Dyslecten 
kunnen dankzij compenserende software zelfstandiger werken, waardoor hun 
lees- en spellingachterstand geen invloed hoeft te hebben op hun 
kennisniveau. Vandaar een digitaal voorlees maatje uitkomst biedt voor alle 
dyslecten van jong tot oud. 

Kenmerken dyslexie 

Dyslexie uit zich door problemen met lezen (de woordidentificatie) en schrijven 
(schriftbeeld vorming). Dit leerprobleem is van invloed op het opnemen, 
verwerken, opslaan en reproduceren van informatie. Het verwerken van 
schriftelijke informatie bij het leren, lezen en schrijven neemt in het algemeen 
drie keer zoveel tijd in beslag. Schrijven gaat vaak gepaard met het maken 
van spelfouten en de combinatie van luisteren en schrijven (aantekeningen 
maken) is vaak extra lastig.   
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leren met dyslexie  

Het is van groot belang om dyslexie zo jong mogelijk te onderkennen. Zo gauw 
de lees- en spellingproblemen hardnekkig blijken, is het verstandig om een 
kind te laten onderzoeken.   
Het op jonge leeftijd erkennen van dyslexie beperkt de sociaal-emotionele 
gevolgen en schept betere kansen op acceptatie. Bovendien kan er in een 
vroeg stadium gewerkt worden aan de zwakke kanten van het leervermogen. 
Daarnaast is het belangrijk om ook de sterke kanten te versterken. 
Leren met dyslexie vraagt om een aan de functiebeperking aangepaste stijl. Uit 
het onderzoek van Biezemans  blijkt dat iedereen met dyslexie anders leert en 
op verschillende wijze zijn leerstrategieën bepaalt. Door op tijd hulp te bieden 
kunnen mogelijkheden optimaal benut worden.  

De Apple Mac computer en Ipad zijn al standaard voorzien van een voorlees 
functie en met een meelees cursor. En daar 
bij zijn alle realspeak stemmen (in alle talen) van hoge kwaliteit zoals de 
nederlandse stem Xander ook aanwezig. Het voordeel is dan ook dat je geen 
extra voorlees software hoeft aan te schaffen wat verder heel wat kosten 
besparend is. Verder zijn er ook apps die betaalbaar zijn zoals,Vbooks reader 
en Voice reader. De iOS is een gebruiksvriendelijke voorlees  software (ICT 
hulpmiddel)dat in alle lagen van het onderwijs gebruikt kan worden. Het 
programma wordt ingezet voor mensen met dyslexie of met een lees 
beperking. Uniek is de integratie met de softwareapplicaties op de computer, 
waardoor praktisch alle tekst op de computer kan worden voorgelezen. Het 
werkt ook op Internet Safari, maar ook PDF-files (content van Injona) worden 
perfect voorgelezen. Het kan gebruikt worden ter ondersteuning van het lezen, 
leren en studeren. Wil u meer informatie neem dan even contact met ons op. 
of kijk even op de website van www.injona.nl  
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Hoe deze workshop in elkaar zit

De workshop is doorlopend opgebouwd.  

�5
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ALGEMEEN. 

ICT hulpmiddelen / voorlees software die je op de computer of iPad iPhone 
gebruikt als een digitaal voorlees maatje. Die je overal kan gebruiken op 
school op de bank thuis of onderweg. De content (digitale schoolboeken) van 
Injona en je getypte documenten kunnen door deze voorleesfunctie van Apple 
eenvoudig worden voorgelezen. 

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk…….                                                          blz �6



Workshop Injona teaching        Voorlees functie van Apple iPhone/ iPad           Copyright Injona ® 2010-2020

Teksten laten voorlezen op iPhone en iPad
Als je een leesbeperking hebt zoals dyslexie, kun je misschien niet alle 
teksten op het iPhone-scherm of iPad lezen. Gelukkig heeft de iPhone/iPad 
voorleesfuncties voor mensen die moeite hebben met lezen. Maar de 
voorleesfuncties is ook handig voor mensen zonder handicap. Tijdens lange 
reis in de trein/ vliegtuig is het bijvoorbeeld wel zo prettig als je de tijd 
productief kunt besteden. Lezen is te gevaarlijk tijdens het autorijden, dus je 
laat de teksten gewoon voorlezen.

Tekstselecties voorlezen

Voorlezen kan ook handig zijn tijdens het wandelen of afwassen. Het 
voorlezen van tekstselecties schakel je als volgt in:
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1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid.
2. Tik op de optie ‘Spraak’.

3. Je komt nu op een scherm met meerdere opties, zoals Stemmen, 
Spreeksnelheid en Markeer woorden.

 4   Zet de schakelaar ‘Spreek selectie uit’ aan en kijk elke andere opties je 
nodig hebt. Je kunt bij de stemmen bijvoorbeeld ook voor een Belgisch 
accent kiezen.

Er zal nu een kopieer en spreek uit knop verschijnen zodra je  de tekst 
handmatig te selecteert. Dit doe je door met je vinger op het stuk teksten 
tikken en deze even vast te houden. Vervolgens kun je middels de blauwe 
bolletjes je selectie uitbreiden of beperken om voor te laten lezen. Tik je op 
spreek uit, dan zal een stem de tekst gaan voorlezen. Dit is handiger dan de 
optie VoiceOver, die alle tekst voorleest zodra je het aanraakt. De optie 
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‘Markeer woorden’ lijkt een beetje op karaoke: terwijl een stem de tekst 
voorleest wordt het betreffende woord gemarkeerd als een meelees cursor. 
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VoiceOver inschakelen

VoiceOver kan handig zijn voor slechtzienden, maar de functie kan ook als 
vervelend worden ervaren. De bediening van de iPhone wordt er namelijk 
een stuk moeilijker door. In plaats van eenmaal op een knop tikken moet je 
voortaan tweemaal tikken om een optie te kiezen. VoiceOver schakel je in via 
Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > VoiceOver. Alle knoppen die je 
aanraakt en selecties die je maakt worden voortaan voorgelezen voor een 
Nederlandse stem. Deze functie is eigenlijk bedoeld voor blinden en
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slechtzienden, maar is ook prima geschikt voor mensen die niet voortdurend 
op het scherm kunnen kijken. Het weer uitschakelen van VoiceOver kan even 
lastig zijn, omdat de iPhone anders reageert op schermtaps. Maar als je 
geduld hebt, lukt het vanzelf. VoiceOver heeft heel veel instellingen en opties, 
zoals de schermen hieronder laten zien.

Wanneer je je iPhone of iPad  in Safari of je Mail - iBook - Notitie bijvoorbeeld 
een artikel wilt laten voorlezen, dan is het zaak om de tekst handmatig te 
selecteren. Dit doe je door met je vinger op het stuk teksten tikken en deze 
even vast te houden. Vervolgens kun je middels de blauwe bolletjes je 
selectie uitbreiden of beperken. Wanneer je het scherm loslaat, zie je de optie 
‘Spreek uit’.
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VoiceOver voorlees functie Mac  

Slechtziend? Uw Mac (vanaf Leopard) is standaard uitgerust met VoiceOver. 
VoiceOver leest de tekst van de pagina voor, het vertelt u wat er op het scherm 
gebeurt: welk scherm geopend is, waar uw muiswijzer zich bevindt, en op 
welke knop u kunt klikken. Het is alsof er iemand naast u zit die u vertelt wat 
er gebeurt. VoiceOver werkt samen met alle programma’s die standaard op uw 
Mac staan geïnstalleerd. 

Op het website http://www.apple.com/nl/accessibility/osx/voiceover/ treft u 
uitgebreide documentatie en  instructiefilms aan over VoiceOver. 
Om VoiceOver in- of uit te schakelen drukt u de cmd-⌘ toets in en houdt die 
ingedrukt. Daarna drukt u kort op de toets F5. VoiceOver heet u welkom in het 
Engels of Nederlands. 

Geselecteerde teksten voor laten lezen met voorleesfunctie Mac. 

Zoals in iOS is het ook in OS X mogelijk om tekst te laten voorlezen. Dit is 
handig voor mensen met een visuele beperking of gewoon omdat je die 
extreem lange tekst niet zelf wilt lezen. Tekst kun je laten uitspreken op een 
erg eenvoudige manier, markeer de tekst en klik vervolgens met een 
secundaire (rechtermuisknop) klik op de gemarkeerde tekst. 
Selecteer in het context menu ‘Spraak’ en vervolgens de optie ‘Start 
spraakfunctie’. Onmiddellijk wordt de tekst voorgelezen, mocht de stem niet 
bevallen dan kun je hem aanpassen. 
Volg nu in 5 stappen het in schakelen van deze functie op je Mac. 

1 De voorleesfunctie zodat inschakelen ga naar systeemvoorkeuren.  

�  
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2 Klink op dicteren en spraak 

!  
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3 De systeemstem in stellen en spreeksnelheid aanpassen en testen. 

Apple’s computerstem Alex voor het Amerikaans-Engels is nu ook beschikbaar 
in iOS. Alex kan op basis van geavanceerde technologieën de bredere context 
van tekst ontcijferen. Dit geldt ook voor de Nederlandse stem Xander. Hij klinkt 
in zijn spraak heel natuurlijk omdat hij op het juiste moment even een 
adempauze neemt. En dat werkt zelfs goed als je een zeer hoge 
spreeksnelheid kiest. 

4 Spreek geselecteerde tekst inschakelen. 

Zet een vinkje voor spreek geselecteerde tekst uit bij indrukken 
toetscombinatie  druk op (wijzig toets) 

!  
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5 Teksten voor laten lezen 

Tekst voor laten lezen in Safari (website) en PDF - content Injona enz. 
Je geselecteerd de de tekst die je wilt lezen. Klink dat op wijzig dan op Spraak 
en als laatste start spraakfunctie.  

!  
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6 Teksten voor laten lezen in iBooks 

Je geselecteerd de de tekst die je wilt lezen. Klink op rechter muisknop dat op 
meer dan op start spraakfunctie. 

!  
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Stem instellingen 
 
Moest u in Mac OS X 10.5 Leopard  en Mac OS X 10.6 Leopard Snow nog apart 
een Nederlandse stem downloaden, vanaf Mac OS X 10.7 Lion zit er standaard 
een Nederlandse stem in het systeem 
Klik op het  teken en kies Systeemvoorkeuren… Klik daarna op Universele 
toegang. 

Klik op het tabblad Zien. 
In dit scherm kunt u VoiceOver in- of uitschakelen. Klik op Open VoiceOver-
hulpprogramma… 

Klik in de linkerkolom op Spraak. Klik aan de rechter kant op de blauwe pijltjes 
om het keuzemenu onder Stem te openen. U ziet u dat er meerdere stemmen 
zijn waaruit u kunt kiezen. Kies voor één van de Nederlandse stemmen die zijn 
geïnstalleerd. Pas ook de Snelheid van de spraak aan door op de pijltjes achter 
Snelheid te klikken zodat het keuzemenu wordt geopend. 
Doe desgewenst hetzelfde bij Toonhoogte, Volume en Intonatie. In het scherm 
van VoiceOver zijn ook instellingen te maken voor gebruikers met visuele 
handicaps. Veel braille regels worden standaard door Leopard /Lion 
ondersteund. Lees hierover de documentatie na op de website van Apple. 
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Nederlandse tekst naar spraak zetten. 
Text to speech. 

Nederlandse of een andere taal naar spraak omzetten. Deze technologie zit 
ook standaard al in je Mac iOS computer gestopt.  

Met text-to-speech kunt u allerlei leuke en gemakkelijke oplossingen mee doen 
om je teksten voor te laten lezen en dan af te luisteren via je iPhone of iPad. 
Je typt of plakt de tekst in een bestand of je selecteer handmatig.  
Vervolgens leest een realspeak stem het voor. Deze stem kun je dus werkelijk 
alles laten zegen. 
Zo kun je de PDF content om zetten in Mp3 of AAC -audiobestand (apple)en 
dat beluisteren waar dan ook. Dit kan zeer makkelijk zijn voor verslagen of 
dictaten en boeken. 

Volg nu in 5 stappen het schakelen van deze functie op 
je Mac. 

1 open een PDF bestand in Voorvertoning 
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2 Je geselecteerd de tekst die je wilt lezen en omzetten in 
spraak. 

 

3 klink op de rechter muisknop komt ander venster te 
voorschijn. Klik op voeg toe aan iTunes als gesproken track.  
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4 Stel de systeemstem in je kunt nog even uittesten om te 
kijken of het de goede stem is door op  speel af knop te 
drukken. Heeft het audiobestand een naam om het 
gemakkelijker terug te vinden in je muziek map. 
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5 Ga nu naar iTunes om het audio bestand te beluisteren en 
eventueel te verplaatsen naar je iPhone of iPad 

 

Voorlezen met apps

Er zijn nog andere mogelijkheden om teksten door de iPhone of iPad en mac 
� te laten voorlezen. Bij langere teksten zoals een onderzoeksrapport of lang 21
artikel kun je terecht bij Voice Dream - vBookz PDF - vBookz ePub , zijn Apps  
waarmee je elke tekst kunt laten lezen met een meelees cursor. Deze  Apps 
gaan we nu afzondelijk bespreken welke voordelen ze hebben en om zelf 
gemakkelijk toe te passen.
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Voice Dream 

Je moet de stem er nog wel even bij kopen €4.99 

Hoe te beginnen met Voice Dream. Ga maar de App store om deze  app te 
downloaden.  

Link >>>   http://www.voicedream.com 
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Open de app op je iPhone of iPad. Ga dan naar de website van Injona klik op 
downloads. Download het Demo Injona tralie en verandering in PDF. 
Het bestand wordt geopend in PDF tik op je scherm boven in open een balkje 
klik op open met en slecteer dan kopieer naar Voice Dream. 
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Het bestand staat nu in alle onderdelen van Voice reader  

Klik op gereed en klik dan weer op het bestand deze word dan in een ander 
scherm geopend zodat je het kunt laten voorlezen. 
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Voice Dream Gebruikershandleiding. 
Voice Dream Reader onthoudt de locatie van het boek waar je gebleven bent 
met cursor zodat wanneer u het artikel opnieuw opend , dan kunt u zo weer 
verder lezen waar je was gebleven. 

Door op de tekst met een vinger tweemaal (double-vinger double tap) op de 
tekst te drukken kun je de lees cursor verplaatsen. 

Standaard is de terugspoelen en vooruitspoelen knoppen hier mee verplaatst 
u de voorlees cursor achteruit of vooruit met 30 seconden. Dit is ook nog 
anders in te stellen. Dit zijn de zogenaamde Navigation Units.  

Sommige documenten, zoals PDF-bestanden/ ook de content van Injona , 
kunnen worden bekeken, zowel in de oorspronkelijke lay-out en als platte 
tekst of in ander letter type zoals lettertype (Dyslexie). Daar zitten ook de 
instelling van de cursor kleuren - kantlijn - stem cursor instelling en nog veel 
meer. 
 

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk…….                                                          blz �25



Workshop Injona teaching        Voorlees functie van Apple iPhone/ iPad           Copyright Injona ® 2010-2020

Het is ook mogelijk om te  kiezen voor een kleinere leesvenster waar door je 
minder wordt afgeleid. Voice Dream Reader is uitgerust met Focused 
leesmodus. Om te activeren, knijpen het scherm met twee vingers, en de 
voorlees tekst gebied zal worden teruggebracht tot ongeveer een derde van 
het scherm in het midden. Daarnaast zal de tekst automatisch worden 
gescrold  zodat de gelezen tekst  altijd in het midden blijft. Terug te brengen 
op het volledige scherm, uitknijpen of de tekst uit te breiden met twee 
vingers. 
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Als je drukt op een woord en vast houd de selectie markers en keuzemenu 
verschijnt. Het gedrag is hetzelfde als elke andere tekstvak in iOS. Onder 
andere commando's, kunt u een bladwijzer, tekst hoogtepunt te creëren, en  
notitie toe voegen. 
 

Sommige mensen willen een boek lezen of luisteren 's avonds voor het 
slapen gaan. U kunt een timer instellen door op lezerinstelling te drukken 
Zodra u de timer start, wordt een klok icoon opdagen op de onderkant van 
het scherm. De lezer zal stoppen met lezen wanneer de tijd om is. Om de 
timer te stoppen, tikt u gewoon op het pictogram van de klok. 
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Met de geluidsinstellingen aan de  rechter bovenkant van de Reader-scherm  
kunt u instellen hoe de tekst wordt gesproken. Je kunt de spraak snelheid 
regelen. Taal instellen maar ook de stemmen en alle iOS stemmen zoals 
Xander en Ellen kun je standaard instellen. 
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Uitspraken woordenboek en stem voorkeuren instellen 
Verder kun je ook altijd nog stemmen voegen.  

Er zijn drie manieren om een bestand te openen: vanuit de Dropbox of 
Google Drive direct in Voice Dream Reader,of met behulp van iTunes om 
bestanden te verplaatsen van je pc of Mac, en vanuit een andere app op uw 
apparaat. De makkelijkste manier is om Dropbox of Google Drive. Ga eerst 
naar Instellingen-Dropbox en schakel toegang in. Nadat u Voice Reader 
toegang Dream, van Voice Dream Reader toestaan kunt u bestanden openen 
door op de "+" knop aan de onderkant van het startscherm en kies Dropbox 
of Google Drive. 
Om bestanden met iTunes, opent u iTunes op uw pc of Mac. Selecteer uw 
apparaat onder "Devices" aan de linkerkant en klik vervolgens op 'Apps' 
langs de bovenkant. Scroll naar beneden naar sectie "File Sharing" en u zult 
Voice Dream Reader vindt u in de lijst van de App. Selecteer het en klik op de 
knop "Add .." naar rechts om de bestanden te selecteren om te verhuizen 
naar uw apparaat. Zodra de bestanden Voice Dream Reader zijn verplaatst 
op het toestel, geopend Voice Dream Reader Tik op "+" en "iTunes" om de 
bestanden te importeren. 
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Ten slotte kunt je eBooks downloaden van Bookshare, als je een Bookshare 
account hebt. Je moet eerst naar uw gebruikersnaam en wachtwoord in te 
voeren in instellingen. Dan zal Bookshare als optie weergegeven wanneer u 
op de knop meer drukt. 
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Opmerking: DRM-beveiligde eBooks van iBooks, Kindle, Nook, kan Adobe 
OverDrive niet worden geopend in Voice Dream Reader. 
Opmerking: als een DAISY boek zowel audio en tekst bevat, hebben we 
alleen de tekst te behouden, aangezien bijna alle full-text-full audioboeken 
gebruiken TTS. 

Voice Dream Reader bestanden kan openen met de volgende formaten: 
 • Adobe PDF (.pdf) 
 • DRM-vrije EPUB eBooks (.epub) 
 • DAISY tekst of audioboeken (.zip) 
 • Plain Text (.txt en .text) 
 • Microsoft Word (.doc en .docx) 
 • Microsoft PowerPoint (.ppt en .pptx) 
 • Apple Pages (.pagina) 
 • Apple Keynote (.key) 
 • HTML (.html en .htm) 
 • Rich Text Format (RTF) 
 • Audio (.mp3, .mp4, .m4a) 
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Vbookz pdf  gratis  

Je moet de stem er nog wel even bij kopen €4.99 

Hoe te beginnen met vBookz PDF. Ga maar de App store om deze  app te 
downloaden.  

vBookz PDF is een app die pdf bestanden voorleest. Je kunt een pdf bestand 
uit email, Dropbox of safari overzetten naar vBookz Pdf. 
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Open de app op je iPhone of iPad. Ga dan naar de website van Injona klik op 
downloads. Download het Demo Injona tralie en verandering in PDF. 
Het bestand wordt geopend in PDF tik op je scherm boven in open een balkje 
klik op open met en selecteer dan kopieer naar Voice vBook PDF. 
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Het bestand wordt geopend in vBookz PDF stel of koop de juist stem Dutch. 

Je ben klaar om de tekst voor te laten lezen met de App vBookz PDF 
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vBookz PDF Gebruikershandleiding. 

Alle PDF-documenten worden hard op voorgelezen met een meelees cursor 
vBookz is een buitengewone PDF Voice reader die eigenlijk leest voor u.  
Het toont PDF-documenten met spraak vermogen-interface functies voor de 
meest rijke ervaring ter beschikking.  
De nieuwe mobiele versie is universeel en ondersteunen van de iPhone iPad en 
iPod.  

Ga naar de library daar staan wat test boeken en daar komen je eigen ook te 
staat + de settings om alles in te stellen. klik op settings. 
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In de settings kun je de achtergrond muziek in en uit schakelen de type stem 
de meelees cursor instellen enz. 

Boven in de werkbalk kunt je de leessnelheid in stellen,en tekst opzoeken. Je 
gebruikt de rode play knop om te beginnen met lezen. Navigeer naar de 
pagina die wilt lezen.Tik op de rode play knop om te start met voorlezen.De 
woorden kunnen worden gemarkeerd (meelees cursor) in geel en een 
vergrootglas in het rood. Zie instellingen. 
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De app heeft de Dyslexie lettertype toegevoegd.Waar bij zelf de grote van de 
letter kan aan passen met 2 vingers. 

Waar haal je je PDF-bestanden of content vandaan? Dat kan via je e-mail, 
Dropbox , Google Drive en Safari. Als u PDF-bestanden in iBooks heeft, kun je 
het beste door e-mailen. En dan gewoon in je bibliotheek zetten van vBookz 
PDF. Door op het rode witte + te drukken in de bibliotheek. 
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Als je op het ! teken tik in de bovenste rode balk van je bibliotheek krijg je 
meer Quick Tips dat wel in het Engels. 

KENMERKEN  
• Voorlezen elk PDF-bestand.  
• Bedien vBookz met behulp van zijn prachtige controller.  
• Selecteer een Mac text-to-speech voices direct vanaf vBookz.  
• Volg het vergrootglas terwijl het document wordt gelezen.  
• Sleep het vergrootglas om een nieuw lezen in te stellen.  
• Plan uw lezing tijd met behulp van de verstreken tijd / tijd ruimen 
indicatoren.  
• Pas de snelheid van het lezen.  
• Navigeer het document met de tijdslijn bar.  
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Meer informatie op www.vBookz.com  
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vBookz ePub  

Hoe te beginnen met vBookz ePub. Ga maar de App store om deze  app te 
downloaden.  

vBookz ePub is een app die ePub bestanden voorleest. Je kunt een ePub 
bestand uit email, Dropbox of safari overzetten naar vBookz ePub. 
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