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In eerste instantie dacht ik altijd dat Siri alleen was om opdrachten te geven. Je kunt Siri 
namelijk activeren door te zeggen “Hey Siri” of door op de home knop van de iPhone te 
klikken. Vervolgens kun je bijvoorbeeld zeggen “Bel Anna”.  

Maar Siri kan nog veel meer! Door middel van Siri kun je teksten alledaagse notities, als je 
moeite hebt met schrijven.  

Ik vond het gemakkelijk om de dicteer functie van Siri te activeren. Wanneer je dit een keer 
gedaan hebt heeft je alleen maar op het microfoontje te klikken en je kunt beginnen met 
inspreken.  

                      ↳  

De dicteer functie werk erg nauwkeurig met tekst in het Nederlands. Daarnaast werkt Siri 
ook nauwkeurig in het Engels. Zorg er hierbij wel voor dat je uitspraak duidelijk is.  

Tijdens het dicteren kun je hardop de leestekens uitspreken, zodat deze getypt worden. 

Naast de simpele leestekens, zijn er nog meer commando’s die je kunt geven. 

Onderstaand alle leestekens beschikbaar op het toetsenbord, die je allemaal hardop kunt 
zeggen tijdens het dicteren.   

 

 

Tijdens het dicteren komt na een punt automatisch een hoofdletter. Ditzelfde geldt voor 
plaatsnamen en landen. Nederlandse namen die veel voorkomen, worden automatisch met 
een hoofdletter geschreven. Namen die minder voorkomen, worden vaak wel als naam 
herkend en krijgen ook automatisch een hoofdletter. Echter worden deze niet altijd correct 
gespeld. Ik zou aanraden namen handmatig te typen.  

Ik vind Siri goed en nauwkeurig werken. Het is goed mogelijk lange stukken teksten te 
dicteren en als je hem in de juiste taal heb ingesteld, maakt hij weinig fouten. Echter zul je 
wel duidelijk moeten inspreken.  

De functie is duidelijk te vinden op het toetsenbord door het symbooltje en je kunt hem 
gemakkelijk in- en uitschakelen via de instellingen van de iPhone. Het is fijn dat je niks hoeft 
te kopen en dat er geen reclame tussendoor komt.  

Kortom, een super handig hulpmiddel, voor mensen met dyslexie.  

 


