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De Office Lens app is gratis te downloaden via de Playstore. 
 
Als de app opstart krijg je eerst de vraag of de app toegang mag krijgen tot je media bestanden en of 
hij de camera mag gebruiken. Hier moet je toestemming voor geven. 
 
Je krijgt nu op twee schermen in het kort te zien wat de app doet. Zodra je op de camera klikt onder 
in het scherm, krijg je nog een privacy scherm te zien. Deze kun je sluiten. 
 
Je ziet nu dat je camera geopend is. Onderin zie je staan ‘whiteboard’, ‘document’, ‘visitekaartje’ en 
‘foto’. Met deze vier knoppen geef je aan waar je een foto van gaat maken.  
Bij de eerste drie zie je dat er een oranje vak in beeld komt. Dit vakje geeft aan welk stuk er 
geselecteerd gaat worden.  
Boven deze rij zie je een witte ronde knop. Hiermee kun je de foto maken.  
Naast de witte knop zie je een foto staan. Hiermee kun je een foto in je galerij zoeken. Door op het 
pijltje boven de witte knop te drukken krijg je in het klein je galerij te zien. 
 
Boven in het scherm heb je nog een bliksemschicht staan. Hiermee zet je de flitser aan en uit.  
Als je op de drie puntjes klikt krijg je het volgende te zien: 

 
Hier kun je het geluid van de camera aan en uit zetten. 
 
Hier kun je bepalen hoe scherp je foto’s zijn. 
 
 
Hier kun je je eerder gemaakte bestanden terug vinden. 
 
 
Hier vind je de standaard gegevens van de app en kun je zien welk e-

mailadres je gebruikt. 
 
 
Als je een foto hebt gemaakt krijg je eerst de vraag om je tekst te selecteren. Krijg je deze vraag niet, 
omdat je een foto uit de galerij hebt gehaald, dan klik je op het symbool naast de prullenbak. 

 
 



 
Door op de knop bevestigen te klikken, rechts onder in je scherm, ga je akkoord met het 
geselecteerde stuk. 
 
Op dit scherm krijg je de foto te zien. Bovenin zie je de volgende balk: 

 
In het kort uitgelegd wat elke knop doet: 
Prullenbak: hiermee kun je de foto verwijderen en kun je vervolgens een nieuwe maken. 
Vierkant: met deze knop kun je de foto opnieuw bijsnijden. 
Draaien: hiermee kun je de foto 90 graden draaien. 
Cirkels: hiermee kun je nog veranderen of de foto van een whiteboard, document of visitekaartje is. 
De T: je kunt tekst toevoegen in de foto. 
Potlood: je kunt tekenen in de foto. 
 
Onderin het scherm staat het volgende: 

 
 
Als je omhoog veegt krijg je een aantal filters te zien. Met deze filters kun je ervoor zorgen dat de 
tekst beter zichtbaar wordt. 
Nieuw toevoegen: je kunt extra pagina’s toevoegen aan je scan. 
Als je klaar bent klik je op de oranje knop ‘Gereed’. 
 
Je krijgt nu het volgende scherm te zien: 
 



 
Bij het poppetje bovenin kun je zien welk e-mail account je 
gekoppeld hebt aan de app. Bij de OneDrive van dit account 
worden alle bestanden online opgeslagen. 
 
Bij ‘Titel’ kun je de naam van je gescande document 
veranderen. 
 
Hierna komen een aantal knoppen hoe en waar je het 
bestand in wil opslaan. Dit kan in je galerij, PDF, OneNote, 
OneDrive, Word of PowerPoint.  
 
Je kunt meerdere vakjes aanvinken. Hij wordt dan ook op al 
deze manieren/plekken opgeslagen. Klik op ‘Opslaan’ als je 
tevreden bent met je keuze. 
 
Onderin het scherm zie je nog staan ‘Insluitende lezer’. Als je 
klikt op de knop erachter, waar in staat ‘Gelezen’, ga je naar 
een apart gedeelte van de app waar de tekst voorgelezen 
wordt.  
 

  



In dit scherm zie je 3 knoppen: 
 
   Als je klikt op de 3 strepen rechts bovenin kom je in een menu terecht. 
  Deze zal hieronder uitgelegd worden. 
 
   Bij de Play knop begint het voorlezen van de tekst. Je ziet dan het  
   hokje, wat nu om ‘De’ staat, verspringen over de woorden. Zo kun je 
   meelezen met de tekst. 
 
   Bij de luidspreker kun je de stem en de voorleessnelheid aanpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de 3 strepen krijg je het volgende te zien: 

  
Bij de eerste knop zie je verschillende functies, namelijk: 
Tekengrootte: hiermee kun je de lettergrootte veranderen van de tekst. 
 
Afstand vergroten: als dit vakje is aangevinkt is er extra afstand tussen de 
regels in. 
 
Lettertype: hiermee kun je het lettertype veranderen van de tekst. Zo 
kun je zelf instellen wat jij prettig vindt. 
 
Thema’s: Hiermee kun je de achtergrond veranderen in een andere kleur. 
Het kan namelijk zo zijn dat een witte achtergrond niet fijn leest, met 
deze knop kun je de achtergrond naar een fijne kleur veranderen. 
 
 
 



 
Bij de tweede knop heb je een andere functie. Bij deze functie kun je 
namelijk laten aangeven welke woordsoorten er aanwezig zijn in de 
tekst. Door het schuifje ernaast om te zetten worden deze de kleur die 
ervoor aangegeven staat. Deze kleur kun je zelf aanpassen door op de 
kleur te klikken en hier de gewenste kleur te selecteren.  
Als je het schuifje ‘Labels weergeven’ aanzet wordt in de tekst met een 
afkorting aangegeven welke woordsoorten het zijn. 
 
Je kunt hem ook laten aangeven waar de lettergrepen zitten, dit staat 
bovenaan. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij de derde knop heb je nog een paar functies.  
Hier kun je de regelfocus aanzetten. Hiermee kun je aangeven hoeveel 
regels hij moet laten zien tijdens het voorlezen. Dit kun je doen door 
eronder op de 2 verschillende tegels te klikken. 
 
Wat een beeldwoordenboek is en wat deze functie doet is mij niet duidelijk 
geworden. Deze staat standaard aan als je een tekst laat voorlezen. 
 
Met de laatste functie kun je de tekst laten vertalen naar een andere taal 
naar keuze. 
 
 
 

 
 
 
 
Zodra je op het kruisje rechts bovenin klikt worden de instellingen aangepast. 
 
 


