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1. Wat?  

 AppWriter NL biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het lezen en het 

schrijven.    

 Voorlezen | De app leest pdf- en gefotografeerde bestanden voor via 

synthetische stemmen in diverse talen zoals het Nederlands, Engels, Frans en 

Duits.   

 Ingebouwde scanfunctie | Om niet digitaal beschikbare teksten te laten 

voorlezen, zoals bijsluiters, brochures en krantenartikelen.    

 Schrijven | Een eenvoudige tekstverwerker ondersteunt het schrijven van 

teksten.   

   

2. Voor wie en waarom?    

 AppWriter NL is ontwikkeld voor personen met dyslexie maar is nuttig voor alle 

studenten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het lezen en schrijven.   

 OCR functie | Met de ingebouwde OCR functie kunnen zelfgemaakte foto's van 

documenten worden omgezet in tekst en voorgelezen.  

 Overal en altijd | Ideaal voor iedereen met lees- en/of spellingproblemen die 

op school, op het werk of onderweg wil lezen of schrijven.   

 Offline | Je hebt geen wifi of mobiele data (3G/4G) nodig om 

met AppWriter NL te werken.   
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3. Hoe werkt het?   

 Lezen | Tijdens het lezen markeert AppWriter de voorgelezen tekst met 

een meeleescursor zo is steeds duidelijk waar je je bevindt in de tekst.   

 Schrijven | De app leest na het typen van tekst, de woorden voor. Dit biedt inzicht 

in fouten tegen klankzuivere woorden en fouten tegen de korte klinkerregel.   

 Woordvoorspelling | Op basis van de (fonetisch) ingetypte letters zorgt de app 

voor woordvoorspelling. 

  

4. Prijs   

 AppWriter NL is betalend. Je koopt de applicatie éénmalig aan.   

  

5. Taal  

 AppWriter NL is Nederlandstalig maar leest teksten voor in verschillende talen.   

  

6. Type en platform    

 AppWriter NL is een applicatie en is beschikbaar voor smartphones en tablets die 

draaien op iOs en op Android.   

7. Meer weten?   

 Download AppWriterNL hier in de App Store. 

 Download AppWriterNL hier in de Google Play Store. 

http://www.siho.be/
https://apps.apple.com/nl/app/appwriter-nl/id584764336
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wizkids.appwriter&hl=en
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