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1. Wat?  

 ReadSpeaker TextAid is compenserende (voorlees)software en geeft 

ondersteuning aan personen met dyslexie of andere lees- en spellingsproblemen 

met onder andere woordvoorspelling, tekst-naar-spraak en spellingscontrole. 

Vlaamse leerlingen met een attest binnen het lager en secundair onderwijs 

hebben recht op een gratis account.   

2. Voor wie en waarom?    

 ReadSpeaker TextAid kan worden ingezet vanaf de start van het lees- en 

schrijfonderwijs als ondersteuning bij lezen, leren, schrijven en studeren.  

3. Hoe werkt het?   

 ReadSpeaker TextAid ondersteunt leerlingen door leerstof te verklanken. Met 

een klik op de voorleesknop kunnen gebruikers naar elke tekst luisteren via de 

audioversie ervan. De voorgelezen tekst wordt op het scherm gehighlight.  

 Een aantal functionaliteiten van de tool zijn: 

 De voorleessnelheid is aan te passen; 

 Teksten zijn in verschillende talen te beluisteren, zoals het Engels, Duits, Frans 

en Spaans;  

 Met de leesliniaal of schermmaskering kan de gebruiker zich beter 

concentreren op de tekst; 

 Woordvoorspelling, een woordenboek en spellingscontrole zijn aanwezig; 

 Teksten zijn te downloaden als mp3-bestanden. 
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 Daarnaast zijn schoolboeken verkrijgbaar bij Dedicon. Ze kunnen geüpload 

worden in TextAid, waardoor schoolboeken op alle devices geopend en 

voorgelezen kunnen worden. 

 De tool is ten slotte volledig cloud-based, waardoor er nooit software hoeft te 

worden geïnstalleerd. Hierdoor kan de gebruiker altijd, overal en op elk online 

apparaat inloggen op zijn persoonlijke account en aan de slag gaan.   

4. Prijs   

 ReadSpeaker TextAid is verkrijgbaar via een abonnement. Een gratis proeflicentie 

is echter ook aan te vragen via deze website. 

 Als leerling in het lager of secundair onderwijs en als leerling uit 

opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde 

heb je recht op gratis voorleessoftware zoals ReadSpeaker TextAid, mits je een 

geldig attest kan voorleggen. Studenten hoger onderwijs komen hier niet voor in 

aanmerking. Sommige onderwijsinstellingen bieden de tool ook aan studenten 

aan. Voor meer informatie kun je terecht op deze website.  

5. Taal  

 ReadSpeaker TextAid is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het 

Nederlands en het Engels.   

6. Type en platform    

 ReadSpeaker TextAid is een cloud-based tool, beschikbaar voor de computer, 

tablet en smartphone. 

7. Meer weten?   

 Bekijk hier de promotievideo van ReadSpeaker TextAid. 
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