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QR-codes

We gebruiken QR-codes om u snel toegang te geven tot informatie zoals video’s, zonder dat u 
internetadressen hoeft in te voeren. Scan de QR-code met behulp van de camera op uw smartphone 
om de gekoppelde informatie te bekijken.

Android-gebruikers
Download een gratis app voor het lezen van QR-codes in de Google 
Play Store. Voer ‘QR-scanner’ of ‘QR-lezer’ in om er een te zoeken.

Windows-gebruikers 
Download een gratis app voor het lezen van QR-codes in de Windows 
Store. Voer ‘QR-scanner’ of ‘QR-lezer’ in om er een te zoeken.

iOS-gebruikers 
Open de camera van uw telefoon en richt u deze op de QR-code. Tik 
op de weergegeven melding.

Veelgestelde vragen

Hoe beslis ik welke paginaset ik moet gebruiken? 
De juiste paginaset voor elke gebruiker wordt bepaald door meerdere 
factoren, waaronder toegangsbehoeften, alfabetiseringsniveau, 
symboolbehoeften en -voorkeuren, taalverwervingsstijl (analytisch 
tegenover gestalt), klinische diagnose (afasie, enz.) en hun taal/
talen. De beste begeleiding komt van uw verwijzend arts of lokale 
Tobii Dynavox-oplossingsadviseur. Ze bekijken het unieke profiel 
en de behoeften van elke gebruiker en doen een aanbeveling. Ga 
naar TobiiDynavox.com en selecteer Contact om uw plaatselijke 
oplossingsadviseur of Tobii Dynavox-partner te vinden.

Kan ik verschillende paginasets proberen? 
Ja! U kunt op elk moment een andere paginaset kiezen. Ga naar 
Bewerken > Paginaset > [Selecteer de huidige paginaset] > 
Nieuwe paginaset.

Probeer desgewenst verschillende paginasets aan het begin van uw 
traject. Maar als de gebruiker eenmaal vertrouwd is en een bepaalde 
paginaset kan gebruiken, kunt u het beste deze blijven gebruiken. 

Wat als de gebruiker geen nauwkeurig selecties kan maken?
Er zijn een aantal manieren waarmee de gebruiker snel en 
nauwkeurig selecties kan maken. Alles van het veranderen van de 
selectiemethode tot het aanpassen van de instellingen en het kiezen 
van een andere rastergrootte of het gewoon verplaatsen van het 
apparaat kan selectieproblemen oplossen. Wij kunnen u helpen! 
Neem altijd eerst contact op met uw lokale arts, oplossingsadviseur of 
Tobii Dynavox-partner. U kunt ook bellen naar de Tobii Dynavox-
ondersteuning of hen een e-mail sturen.

Scan deze code om een 
video te bekijken over 
de selectiemethoden 
bij dynamische 
communicatieapparaten.

qrco.de/bbFxh1

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbFxh1
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Tips voor de ingebruikname van OC

Lever samen een inspanning 
Familieleden en andere belangrijke personen moeten allemaal vertrouwd zijn met TD Snap. 
Geef iedereen wat tijd om de app te verkennen en veel voorkomende woorden op te zoeken 
in hun interacties met de OC-gebruiker. 

Hou het apparaat bij de hand 
Hou het OC-apparaat altijd bij je en zorg ervoor dat de gebruiker het altijd kan gebruiken. 
Beschouw het OC-apparaat als hun stem. U hebt uw stem altijd bij u en zij moeten die van 
hen ook altijd kunnen gebruiken! 

Modelleer, modelleer, modelleer 
Mensen leren taal door te observeren en te luisteren, en het dan zelf te proberen. Het is 
bewezen dat modelleren de beste manier is om mensen te leren communiceren met OC. 
Modelleren houdt in dat u het apparaat aanraakt en gebruikt terwijl u praat en met de 
persoon communiceert. Modelleer communicatie met behulp van TD Snap wanneer u met 
de OC-gebruiker praat en de hele dag door. Familieleden en zorgverleners moeten ook 
deelnemen aan het modelleren.

 ■ Met modelleren laat u de persoon zien hoe deze moet communiceren. 

 ■ Imitatie is niet nodig. 

 ■ Modelleer sleutelwoorden in plaats van elk woord dat 
u zegt. 

 ■ Modelleer ook wanneer u op zoek bent naar vocabulaire. 

 ■ Fouten mogen worden gemaakt. Ze geven u de 
mogelijkheid te modelleren hoe u deze corrigeert. 

 ■ Modelleren is geen quiz of test.

Beantwoord alle communicatiepogingen 
Het is normaal dat OC-gebruikers hun apparaat leren kennen en selecties maken die in 
eerste instantie willekeurig lijken. Wanneer u hun selecties beantwoordt, benadrukt u dat elk 
woord betekenis heeft en echte resultaten oplevert.

Mogelijkheden herkennen 
Bepaal momenten gedurende de dag waarop een persoon communicatieve vaardigheden 
kan leren en oefenen. Help hen bijvoorbeeld TD Snap te gebruiken om een snack of film te 
kiezen.

Heb geduld 
Leren omgaan met OC is net als het leren van een nieuwe taal. U verwacht niet dat iemand 
in de eerste dagen of zelfs weken na het leren van een volledig nieuwe taal duidelijk in 
die taal kan praten. Ga gewoon door met modelleren, bied interessante mogelijkheden tot 
communicatie en beantwoord de keuzes die ze maken in TD Snap.

Bekijk een video waarin 
het modelleren wordt 
toegelicht.

qrco.de/bbFxid

http://qrco.de/bbFxid
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Een goede communicatiepartner zijn

Gebruik de onderstaande strategieën om een goede communicatiepartner te zijn en een omgeving 
voor succesvolle communicatie te creëren.

Creëer een positieve communicatieomgeving 
Neem deze houdingen en strategieën aan die communicatie aanmoedigen.

 ■Ga ervan uit dat de gebruiker dit kan doen  
“Ik weet dat je iets wil zeggen.” ”Je kunt het.”

 ■ Focus op het gebruik, niet op het testen van de persoon 
In plaats van te zeggen: “Zoek het boek.” Zeg: “Het is tijd om te lezen. Welk boek gaan we lezen?”

 ■ Reageer op alle vormen van communicatie 
Leerling: Glimlacht. Partner: “Nou, ook hallo!”

 ■Wacht  
OC-communicatie kost tijd. Tel tot vijf voordat u de gebruiker helpt vocabulaire te zoeken. Als de OC-gebruiker 
een zin aan het schrijven is, wacht dan geduldig tot hij of zij spreekt in plaats van over zijn of haar schouder 
mee te lezen, te raden wat hij of zij zal zeggen, of gewoon verder te gaan met het gesprek.

Zoek naar succes 
Een succesvolle communicatie houdt meer in dan dat de persoon communiceert wat u 
verwacht, wanneer u het verwacht en hoe u het verwacht.

Succes kan het volgende inhouden:

 ■ Toegenomen aandacht voor interacties

 ■ Initiatief nemen tot communicatie

 ■ Meer vocabulaire gebruiken

 ■ Langere interacties

 ■ Interacties leuker vinden

 ■ Onafhankelijker communiceren
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Activiteit: Speurtocht! 

De vocabulaire op uw OC-apparaat leren kennen moet een leuke en interactieve ervaring zijn. Ga met 
de OC-gebruiker samenzitten en selecteer knoppen. Kijk hoe alles georganiseerd is en het navigeren 
door de app zal steeds leuker worden. Nodig de gebruiker uit om samen met u op zoek te gaan naar 
woorden. Hier is een lijst met dingen waarnaar u kunt zoeken: 

Tip 
Gebruik de zoekfunctie om te zien of het vocabulaireitem al in de paginaset voorkomt voordat u het toevoegt.

Een manier om iemand te begroeten 

Iets waarmee je een tekening kunt maken 

Iets wat u draagt als het koud is 

Uw favoriete dier 

Een activiteit die u vandaag hebt gedaan 

Iets wat je buiten doet 

Uw favoriete eten 

Een woord om te beschrijven hoe u zich voelt 

Iets wat u nodig hebt om uw tanden te poetsen

Woorden om het weer van vandaag te beschrijven

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activiteit: De paginaset aanpassen

Welke paginaset u ook kiest, u zult zeker een persoonlijke vocabulaire willen toevoegen. Besteed 
wat tijd aan het bekijken van de paginaset om te kijken waar u deze vocabulaire kunt toevoegen. 
Raadpleeg de secties Een knop bewerken en Een knop toevoegen voor hulp bij het toevoegen van 
een deel of alle van de volgende informatie: 

 ■ Namen en foto’s van vrienden en familie

 ■ Persoonlijke informatie, als de leeftijd dit toelaat (zoals e-mailadressen, telefoonnummer) 

 ■ Favoriete voedingsmiddelen en restaurants 

 ■ Favoriete tv-programma’s en muziekartiesten 
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Een knop bewerken

Ga naar de pagina met de knop die u wilt bewerken.

Selecteer Bewerken.

1

2

Het bewerkingspaneel wordt onderaan uw scherm weergegeven. 
U kunt zien dat ‘Knop’ al gemarkeerd is.

3

Selecteer de knop Camera om een foto toe te voegen.

Selecteer de knop Symbool-editor om de kleuren van het huidige symbool te wijzigen.

Selecteer de knop Zoeken om een symbool te zoeken.

Selecteer de knop die u wilt bewerken.

Zo wijzigt u het symbool op de knop:

4

5

Om de tekst te wijzigen die op het label wordt weergegeven, typt u in het veld Label. Om de boodschap te wijzigen die 
wordt ingevoegd of uitgesproken wanneer de knop wordt geselecteerd, typt u in het veld Bericht.

Selecteer Stijl om de knopkleur, de rand, het lettertype of de indeling te wijzigen.

Bewerk de acties om te wijzigen wat er gebeurt wanneer de knop wordt geselecteerd.

6

7

8

Als u klaar bent, selecteert u Gereed.9

Bekijk een video over 
het bewerken van 
knoppen.

qrco.de/bbFxj5

http://qrco.de/bbFxj5
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Een knop toevoegen

Ga naar de pagina waar u een knop wilt toevoegen.

Selecteer Bewerken.

1

2

Selecteer de lege cel waar u een knop wilt toevoegen.3

Selecteer de knop Camera om een foto toe te voegen.

Selecteer de knop Zoeken om een symbool te zoeken.

Typ de tekst van het knoplabel in het veld Label.

Zo wijzigt u het symbool op de knop:

4

5

Wanneer u de knoppen hebt toegevoegd, selecteer u Gereed.6

Selecteer de knop Symbool-editor om de kleuren van het huidige symbool te wijzigen.

Opmerking 
De actie ‘Spreek of voeg bericht in’ wordt automatisch toegevoegd aan alle nieuwe knoppen. Als u andere 
acties wilt toevoegen, selecteert u Actie toevoegen.
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Een woord zoeken

Selecteer het tekstvak en typ het woord dat u wilt 
zoeken.

Selecteer het gewenste resultaat in de lijst met opties.

Volg het gemarkeerde pad om het woord of de zin te 
zoeken.

2

3

4

Selecteer de functie Zoeken.1

Bekijk een korte video 
over het gebruik van de 
zoekfunctie. 

qrco.de/bbAAcm

De bewerkingsmodus vergrendelen met een wachtwoord

Als u wilt voorkomen dat de gebruiker de paginaset, instellingen, in-app aankopen of synchronsatie 
bewerkt, kunt u een wachtwoord vereisen om toegang te krijgen tot deze functies.

Selecteer de knop Bewerken.1

Tip 
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het hoofdwachtwoord in de TD Snap-gebruikershandleiding 
gebruiken.

Selecteer het tabblad Systeem.

Stel de schakelaar Toegangscode gebruiken in 
op Aan.

Voer een viercijferige toegangscode in die u alleen 
kent en die niet gemakkelijk te raden is.

Voer de toegangscode ter controle opnieuw in.

Wanneer u de Bewerkingsmodus afsluit, is de toegangscode vereist om toegang te krijgen tot in-app-
aankopen en, indien ingeschakeld, Bewerkingsmodus, Sync en/of Zoekmodus.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbAAcm
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Selecteer het tabblad Gebruiker.

Selecteer Uitspraakuitzonderingen.

Selecteer Uitspraakuitzondering toevoegen. 
Het dialoogvenster Toevoegen Uitspraakuitzondering wordt geopend.

Typ in het veld Woord het woord zoals het is geschreven.

Typ in het veld Uitspraak het woord fonetisch zoals u wilt dat het wordt uitgesproken. 
Om de uitspraak te testen selecteert u de knop Voorbeeld.

Selecteer Gereed om de Uitspraakuitzondering op te slaan.

2

3

4

5

6

7

Juiste uitspraak

Als u een woord vindt dat niet juist wordt uitgesproken door de stem die u hebt gekozen, kunt u 
een uitspraakuitzondering gebruiken om de stem te leren het woord te zeggen op de manier die 
u aangeeft. 

Selecteer de knop Bewerken. 1

Opmerking 
Uitspraakuitzonderingen zijn gekoppeld aan de stem die actief is wanneer de uitspraakuitzonderingen worden 
gemaakt. Als u naar een andere stem overschakelt en dezelfde uitspraakuitzonderingen wilt gebruiken, moet u 
de uitspraakuitzonderingen uit de vorige stem importeren. Raadpleeg de TD Snap-gebruikershandleiding voor 
meer informatie.
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Sync (Synchroniseren)

Met synchronisatie kunt u:

 ■ dezelfde versie van de paginaset op meerdere apparaten 
gebruiken

 ■ de paginaset met anderen delen

 ■ op afstand bewerkingen uitvoeren

 ■ uw paginaset met één klik opslaan in de cloud

In tegenstelling tot kopiëren zijn gesynchroniseerde 
pagina’s met elkaar verbonden via een bijgewerkte versie in 
de cloud.

Wanneer u Synchroniseren selecteert, verzendt u de 
wijzigingen die u heeft aangebracht naar de cloud en 
ontvangt u de wijzigingen die anderen hebben aangebracht.

Wanneer alle verbonden apparaten zijn gesynchroniseerd, 
hebben ze allemaal dezelfde versie van de paginaset!

Uw pagina’s delen en opslaan

Naar een bestand opslaan 
U kunt van uw TD Snap-gebruiker en pagina’s een back-up naar een bestand maken. Deze bestanden 
kunnen worden opgeslagen en gedeeld op myTobiiDynavox.com of u kunt ze lokaal opslaan op uw 
apparaat of USB. 

Synchroniseren of naar een 
bestand opslaan?

Opslaan naar bestand 
Naar een bestand opslaan Opslaan naar een bestand is 
beter om bestanden te delen met mensen die hun eigen 
wijzigingen willen maken los van de wijzigingen die u maakt 
en wanneer u gewoon een paar pagina’s, en niet een hele 
paginaset, wilt opslaan of delen.

Opslaan naar een bestand is geweldig wanneer er geen 
internetverbinding beschikbaar is. Maak een back-
upbestand voor uzelf of plaats het bestand op een USB-
station om het met iemand anders te delen.

Opslaan naar een bestand is de enige manier om een back-
up te maken van een gebruiker, inclusief alle instellingen.

Synchroniseren 
Synchronisatie is het handigst wanneer de gebruiker 
tussen meerdere apparaten schakelt. Misschien hebben 
ze op school een apparaat en thuis een ander apparaat. 
Synchroniseer de paginaset tussen de twee apparaten om 
consistentie te garanderen.

Synchronisatie kan ook worden gebruikt om op afstand te 
bewerken, zonder de gebruiker te storen. De gebruiker kan 
bijvoorbeeld zijn communicatieapparaat blijven gebruiken 
terwijl u de paginaset op uw pc bewerkt. Synchroniseer op 
de pc en vervolgens op het communicatie-apparaat om de 
wijzigingen te ontvangen.

Synchronisatie kan ook worden gebruikt als een handige 
back-upmethode voor één apparaat. Elke keer als u 
synchroniseert, maakt u een back-up naar de cloud.

Dit is de knop 
Synchroniseren. Deze 
bevindt zich op de 
bovenste balk van 
TD Snap.
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Volgende stappen

Leren en oefenen met uw paginaset 
Elke TD Snap-paginaset is anders georganiseerd en heeft verschillende functies. We hebben 
trainingskaarten gemaakt voor elke paginaset. Ze leggen de unieke functies van de paginaset uit en 
helpen u om te leren door middel van voorbeeldactiviteiten. Scan gewoon de juiste QR-code hieronder.

Trainingskaarten TD Snap Core 
First-paginaset

qrco.de/nlscftc

http://qrco.de/nlscftc
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myTobiiDynavox.com

Door lid te worden van myTobiiDynavox kunt u het 
volgende doen:

 ■ Veilig een back-up maken van uw systeem

 ■ Gratis tools en hulpmiddelen downloaden

 ■ Gratis Core First-lesplannen bekijken

 ■ Meer te weten komen over beschikbare updates 

 ■ Toegang krijgen tot technische ondersteuning en 
veelgestelde vragen

 ■ Paginasets en paginabundels delen

Uw gratis myTobiiDynavox.com-account geeft u toegang tot tal van voordelen, waaronder cloudopslag 
voor back-ups, de paginaset synchroniseren en delen, lesplannen en nog veel meer!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Extra ondersteuning

Tobii Dynavox-leercentrum

learn.tobiidynavox.com

TD Snap-
ondersteuningspagina

qrco.de/SnapHelp

TD Facebook-community

qrco.de/TDFB

Technische ondersteuning

Neem contact op met uw lokale 
Tobii Dynavox-vertegenwoordiger 
voor technische ondersteuning.

#1000265 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - nl-NL

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/TDFB



