
IntoWords Android – Eerste les  

  
Wat is IntoWords Android?  

IntoWords Android helpt je bij het lezen en schrijven op een Android apparaat. 

Je kunt tekst laten voorlezen en het helpt je met het schrijven door middel van 

slimme woordsuggesties. IntoWords zorgt voor een betere leesvaardigheid en 

helpt bij het leren en het communiceren. 

 

IntoWords Android toevoegen  

Als jouw school een abonnement op IntoWords 

heeft, dan kun je IntoWords Android gratis 

downloaden in de Google Play Store en inloggen. 

IntoWords Android kan ook beschikken over extra 

IntoWords talenpakketten als de school deze 

heeft aangeschaft. 

 

Inloggen in IntoWords Android  

Activeer IntoWords Android door op het 

IntoWords logo te klikken. De werkbalk verschijnt 

zodat je kunt inloggen. Klik in IntoWords op Login. 

Kies vervolgens de gewenste inlog-methode en gebruik je inloggegevens. IntoWords is nu klaar voor 

gebruik. 

 

Lezen met IntoWords 

Bij het lezen kunnen een aantal dingen ingesteld worden. De stem en de snelheid, dat is duidelijk, 

maar je kunt ook de manier van markeren aanpassen.   

  

Klap de werkbalk uit met Meer en ga naar Markeer. Kies voor Markeer woord, Markeer 

zin of voor Markeer woord en zin. Probeer ze allemaal als je met IntoWords aan de gang 

bent en ervaar wat je plezierig vindt. 

 

IntoWords Android en internetpagina’s 
Als je in je Android browser naar een bepaalde website gaat, kan IntoWords tekst voorlezen. 

De volgende oefening laat zien hoe. 

 

 

 

 

 

Ga in je browser naar een website. 

Selecteer een flink stuk tekst en 

klik op Kopiëren. Klik in IntoWords 

op Lees. Als je even wilt pauzeren, 

klik je een keer op Lees. Klik nog 

een keer op Lees om door te gaan. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mv_nordic.intowords


Schrijven met IntoWords 

Wanneer je schrijft, helpt IntoWords je met op context gebaseerde suggesties – ook als je een woord 

verkeerd hebt gespeld. Eventueel kan IntoWords ook het volgende woord in de zin voorspellen. Alle 

woordsuggesties kunnen voorgelezen worden en met een klik kan deze worden ingevoegd in de zin. 

 

Klap de werkbalk uit met Meer en klik op Spellingshulp, zodat 

de achtergrond lichtblauw is. Klik daarna op Volgend Woord 

om het voorspellen tijdens het schrijven in te schakelen. 

 

Typ in het tekstvak een tekst die je wilt. Op de werkbalk zie je woorden die IntoWords voorspelt. 

Klik op een woord om die direct toe te voegen. Dat scheelt veel typewerk. 

  

 

Voorlezen tijdens het schrijven 

Je kunt laten voorlezen terwijl je schrijft, instellen op letter, woord of zin. Klik in de korte werkbalk op 

Meer. De werkbalk wordt langer. Klik op Schrijven en daarna op Lees Woord. Ieder geschreven 

woord wordt nu uitgesproken. 

 

Denk er wel aan: als je gewend bent om heel snel te typen dan zal 

het programma je niet bij kunnen houden. Je hoort dan woorden 

maar half of je hoort alleen het laatste woord. In dat geval kun je 

beter voor Lees zin kiezen. De zin wordt dan pas uitgesproken als 

deze afgesloten wordt met een punt of een vraagteken. Je kunt 

Lees Woord en Lees Zin ook allebei aanzetten. 

 

Het is duidelijk: IntoWords kan je ook prima helpen bij het 

schrijven. 

 

 

 

IntoWords in een andere taal 

Meestal zal je een Nederlandstalige stem gebruiken, maar soms heb je een andere taal nodig. 

 

Surf eens in je browser naar een Engelse website, bijvoorbeeld: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nature. Selecteer een stuk tekst en klik op Kopiëren. Kies in 

IntoWords voor Engels. Klik dan op Lees. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nature


 

Een andere taal kiezen in IntoWords 

Klik je op de vlag links op de werkbalk om alle beschikbare talen te zien. Klik op een vlag om de taal 
van het land te kiezen. Klik op Sluit om het vak met de vlaggen weer te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

IntoWords is een product van MV-Nordic, Odense, Denemarken. 

In Nederland levert Visiria Uitgeversmaatschappij dit product. 
Voor technische ondersteuning kun je contact opnemen met: 

 

Visiria Uitgeversmaatschappij – Fostedina 2 – 1676 EA  Twisk 

Telefoon: 0227-542464 – E-mail: info@IntoWords.nl 

mailto:info@IntoWords.nl

