
Review door een student logopedie van Zuyd Hogeschool 
 
Bixby heeft geen uitgebreide opbouw. Het ligt eraan wat je vraagt aan Bixby. Er komt telkens 
een blauw scherm in beeld met een symbool boven aan het scherm. Wanneer je iets 
inspreekt is dat te zien op het scherm. Het antwoord dat Bixby geeft wordt ook getypt. De 
letters die verschijnen zijn duidelijk te lezen en de stappen die Bixby neemt zijn goed te 
volgen. Ook wordt er gesproken met een vriendelijke stem. 
 
Voordelen: 

• De app is voor iedereen toegankelijk er zijn geen kosten aan gebonden en er 
wordt geen gebruik gemaakt van reclames. 

• De app is erg overzichtelijk. De app luistert goed naar je en komt snel met 
discrete antwoorden.  

• Voor mensen met dyslexie is Bixby erg geschikt. Ze hoeven namelijk niet lang na 
te denken over wat ze nou precies moeten schrijven aangezien Bixby het in een 
paar seconden gevonden heeft, en voor je opschrijft. 

 
Nadelen: 

• Bixby is niet in de Nederlandse taal te krijgen. De talen die Bixby ondersteunt zijn 
Engels, Frans, Italiaans, Koreaans, Mandarijn en Spaans.  

• Je moet erg specifiek aangeven wat je bedoelt. Dit geld vooral bij het maken van 
een nieuw contact. Je moet hier specifiek bij zeggen “maak een nieuw contact 
aan” anders luistert Bixby niet. Het is nodig om hier even mee te oefenen. 

 
 
Ervaring met Bixby 
 
Mijn ervaring met Bixby is erg prettig. Alle vragen die ik had kon Bixby vlot beantwoorden. Ik 
kreeg snel een reactie met het antwoord erbij. Ook is Bixby erg geschikt om aantekeningen 
te maken. Je hoeft alleen maar de zinnen uit te spreken en Bixby schrijft ze voor je op. Ik 
vond goed aangegeven hoe alles in zijn werk ging en ga er zeker vaker van gebruik maken! 
Met Bixby bespaar je veel tijd. 
 


