Student Counsellors
Career & Counselling Services

Studeren met voorleessoftware TextAid
aan de TU Delft

Heb je een functiebeperking en daardoor moeite met het lezen van teksten voor je studie? Lees je traag, heb
je moeite met tekstbegrip of is je concentratie tijdens het lezen minder? Dan kan het voorleesprogramma
TextAid een passend hulpmiddel voor je zijn. De TU Delft verstrekt een gratis licentie van TextAid aan
studenten met een functiebeperking.

Wat kun je allemaal met TextAid?

TextAid is een online tool die teksten hardop voorleest terwijl de tekst wordt gemarkeerd. Of je nu een
webpagina wilt lezen, een gescand studieboek wilt bestuderen, een tekst wilt schrijven of een tekst als audio
wilt downloaden: TextAid kan je helpen.

Voorlezen van tekst

Gebruikers kunnen hun eigen documenten uploaden en voor laten lezen. Opslaan gebeurt in een eigen
bibliotheek. Het is mogelijk om direct Word, TekstPDF, Epub, en Excel bestanden voor te laten lezen.
FotoPDF bestanden kunnen met de ingebouwde OCR software direct omgezet worden naar tekstPDF zodat
ook deze bestanden voorgelezen kunnen worden. Er zijn 9 talen beschikbaar waaronder Nederlands, Engels,
Duits, Frans en Spaans.

Studietools

Vanuit de tekstverwerker is het mogelijk om teksten direct te vertalen. Het is ook mogelijk om een
samenvatting te maken van een tekst met behulp van markeerstiften.
Schrijfhulp: laat de tekst voorlezen terwijl je typt. Je kunt ervoor kiezen om letter voor letter, complete woorden
of hele zinnen te laten voorlezen.

Web-Reader

Met de Web-Reader van TextAid kun je websites voor laten lezen met de speciale taakbalk. Dit werkt voor
zowel Windows, Mac, Chromebook en alle mobiele apparaten.

100% Web-based

De tool is online en altijd beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat TextAid gebruikt kan worden op de computer, tablet
of telefoon, ongeacht het besturingssysteem. Audiobestanden van de gesproken tekst kunnen worden
opgeslagen om op elk moment offline beluisterd te worden.
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Omzetservice TU Library

Heb je omvangrijke studieboeken op papier? De TU Library kan deze omzetten naar tekstPDF, mits je
toegang hebt tot deze service. Alle reeds omgezette studiemateriaal in PDF is beschikbaar via een
afgesloten database en alleen voor persoonlijk gebruik bestemd. Het delen van de PDF bestanden met
derden is niet toegestaan. Informeer bij de studentendecaan of je voor deze service in aanmerking komt.

Aandachtspunten

TextAid beschikt over een eigen Cloud opslag. De TU Delft adviseert studenten daarom geen persoonlijke
c.q. vertrouwelijke informatie op te slaan binnen TextAid. De licenties TextAid die de TU Delft verstrekt zijn
enkel bestemd voor persoonlijk gebruik.

Interesse?

Meer informatie vind je op functiebeperking.tudelft.nl.

Hoe vraag je een licentie voorleessoftware aan?

1. Ga naar my.tudelft.nl of maakt gebruik van de mytudelft-app
2. Open Osiris Zaak (zie onderaan in menu Go To)
3. Klik op Start Zaak om jouw aanvraag te starten en volg de instructie.
4. Voeg een leesbare scan toe van je verklaring.
In Osiris Zaak kun je de afhandeling van jouw aanvraag volgen.
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