
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

TextAid  
Chrome-extensie 

 

Handleiding voor het gebruik van de 

Chrome-extensie van TextAid. 
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TextAid Chrome-extensie 

Met de extensie voor Chrome kunt u webpagina’s, Google Docs en Microsoft Word Online 

pagina’s in uw Chrome Browser voor laten lezen. Met deze extensie is het ook mogelijk om 

gebruik te maken van TextAid’s schrijfhulp als u werkt in Google Docs en Microsoft Word 

Online. 

 

Productbeschrijving 

De TextAid Chrome-extensie is een icoon in uw Chromebrowser.  

 

Als  u een webpagina of document wilt laten voorlezen in uw Chromebrowser dan klikt u op 

dit icoon. De volgende werkbalk verschijnt in uw scherm: 

 

Als u op een website bent die voorgelezen kan worden door de Chrome-extensie, dan 

selecteert u tekst en klikt u op de afspeelknop. TextAid highlight de tekst met de 

meeleescursor die u van TextAid gewend bent. 

Als u in Google Docs werkt en u klikt op afspelen zonder tekst te selecteren dan zal de 

Chrome-extensie bovenaan het document beginnen met lezen. Afhankelijk van de 

instellingen in het document kan dit ook aan het begin van de cursor zijn. 

De extensie heeft de volgende knoppen  en functies beschikbaar 

 
Bewegen – Hiermee verplaatst u de werkbalk 

 

 
Instellingen – Met deze knop kunt u de volgende instellingen maken:  

- Leesmodus (alleen in Google Docs en Word Online) 

Kies hier of u vanaf het begin van een document wilt laten lezen of op 

het punt waar u met de cursor staat. 

- Highlighting 

Hiermee zet u de highlighting (het oplichten van de tekst tijdens het 

voorlezen) aan en uit. 

- Highlighting opties 

Kies hier de manier waarop u de tekst wilt laten oplichten, u kunt hier 

kiezen voor woorden, zinnen of beide. 

- Woord-, zin- en tekstkleur 

Hiermee stelt u in welke kleuren u voor de tekst en highlighting wilt 

gebruiken. 
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Schrijfhulp – (alleen in Google Docs en Word Online) hiermee kunt u: 

- De schrijfhulp aan en uit zetten 

- Kiezen of letters uitgespeld of als klank worden uitgesproken. 

 

 
Steminstellingen – Hiermee stelt u de voorleessnelheid in. 

 

 
Taalinstellingen – Hiermee kunt u de voorleestaal instellen 

 

 
Afspelen – Als u tekst geselecteerd heeft kunt u op deze knop drukken om de 

tekst af te laten spelen. 

 

 
Stoppen – Met deze knop kunt u het voorlezen laten stoppen. 

 

 
Afsluiten – Met deze knop sluit u de Extensie af. 
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Technische informatie 

Ondersteunde apparaten 

De TextAid chrome-extensie werkt op elk apparaat met een Chrome-browser die het gebruik 

van extensies toe staat. Dit betekent dat het werkt op Laptops, Macbooks, Chromebooks. Op 

Apparaten met iOS of Android werkt de extensie niet omdat de Chrome Browser voor deze 

apparaten geen extensies ondersteund. 

Ten overvloede: op het apparaat moet wel gebruik worden gemaakt van Google Chrome 

 

Toe te voegen als extensie 

Gebruikers hoeven de software niet te downloaden of apart te installeren. Het werkt hetzelfde 

als het toevoegen van een andere extensie in Google Chrome. De Extensie wordt aan het 

googleaccount van de gebruiker toegevoegd en in de browser geplaatst. De Tekst-naar-

Spraak software die de extensie gebruikt is Cloudbased en wordt gehost door ReadSpeaker. 

Let op: De TextAid Chrome-extensie kan door iedereen worden toegevoegd, maar alleen 

geregistreerde (en geactiveerde) gebruikers kunnen de extensie ook daadwerkelijk 

gebruiken. Elke gebruiker moet in Chrome zijn ingelogd met het google-account waar de 

TextAid extensie aan verbonden is. 

 

Limiet 

Het maximaal aantal tekens dat geselecteerd kan worden om voorgelezen te worden is 1.000 

tekens (inclusief spaties) 

 

Verwerkingstijd 

De extensie leest voor zodra de tekst volledig omgezet is naar spraak. Dit betekent dat hoe 

meer tekst er geselecteerd wordt om voor te lezen, dat dit langer kan duren. Dit is ook de 

reden waarom de selectie beperkt wordt tot 1.000 tekens. 

 

Gebruikersinstellingen 

Gebruikersinstellingen worden opgeslagen in het chrome-account van de gebruiker. Op deze 

manier heeft de gebruiker overal dezelfde instellingen waar hij/zij inlogt. 

 

Javascript 

De TextAid Chrome-extensie is afhankelijk van Javascript. Als dit niet door de browser wordt 

ondersteund, of door een andere plugin wordt geblokkeerd, zal de extensie niet werken. 
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Gebruiker moet ingelogd zijn 

De textaid Chrome-extensie werkt alleen voor gebruikers die: 

- Ingelogd zijn in hun TextAid-account 

- Ingelogd zijn in Google Chrome met een account dat geregistreerd is bij TextAid of, 

- Ingelogd zijn in Google Chrome met een e-mailadres dat onder een (school-)domein 

valt waarvoor de TextAid extensie is geactiveerd. 

 

Ondersteunde webpagina’s 

De TextAid Chrome-extensie werkt op alle webpagina’s waar de inhoud wordt weergegeven 

met standaard HTML-technologie. De extensie werkt niet op pagina’s als: Word Online 

document preview pagina’s, Google Drive pagina’s, Google Sheets, Google Slides en op 

Chrome- specifieke  browser-tabbladen (bijvoorbeeld: chrome://settings, 

chrome://extensions, een leeg tabblad). 

 

Mobiele apparaten 

De TextAid chrome-extensie werkt niet op mobiele apparaten. Dit komt omdat de 

chromebrowser voor deze apparaten geen ondersteuning biedt voor het gebruik van 

extensies. 

 

Disclaimer 

De functionaliteiten zoals hierboven omschreven werken alleen wanneer de Chrome-extensie 

van TextAid is geïmplementeerd zoals omschreven in de implementatiehandleiding van 

TextAid. De functionaliteiten kunnen door de uitgever aangepast worden, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een update. 
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