
PLEIDOOI VOOR HET GEBRUIK VAN VLAAMSE 
COMPUTERSTEMMEN IN HET ONDERWIJS AAN 
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 
 
Nederlands is de taal van meer dan 6 miljoen Vlamingen in België en 17 
miljoen Nederlanders in Nederland. Maar de uitspraak van Vlamingen is vrij grondig 
verschillend van de Nederlanders. Het spreekt vanzelf dat anderstalige nieuwkomers 
in België de Vlaamse uitspraak leren. 
 

Probleem 
Het probleem is echter dat op Google Translate en Wiktionary en heel veel sites om 
Nederlands te leren je enkel het Nederlands hoort zoals dat gesproken wordt in 
Nederland! En misschien is dat voor ons Vlamingen niet zo’n probleem, maar we 
kunnen niet verwachten dat anderstaligen drie nieuwe talen leren: 
(Noord-)Nederlands (dat ze horen op computer), Vlaams of Belgisch-Nederlands 
(dat ze horen in de klas) en de regionale streektaal (waarmee ze in de praktijk nog 
meer te horen krijgen). 

Oplossing 
Gebruik op de computers op school (in OKAN- én alle andere klassen), en in 
NT2-opleidingscentra Belgisch-Nederlandse computerstemmen en leerlingen en 
cursisten kunnen in alle Nederlandse onlinewoordenboeken wel een Vlaamse stem 
gebruiken. Meer nog, ze kunnen woorden, zinnen, alinea’s … van (bijna) alle 
Nederlandse teksten die online te vinden zijn door die Belgisch-Nederlandse stem 
laten voorlezen. 

Leer anderstalige nieuwkomers ook hoe zij diezelfde Vlaamse stemmen kunnen 
gebruiken thuis: op hun computer, tablet en/of gsm. Een kleine moeite, maar wat een 
uitstekend taalhulpmiddel! 

CONCREET 

Op Apple-computers, tablets en gsm’s is een Belgisch-Nederlandse stem standaard 
ingebouwd. De stem activeren doe je in de instellingen. Je kunt ook een gratis 
extensie toevoegen aan een browser. 

Op Windows-computers wordt enkel een (Noord-)Nederlandse stem standaard 
meegeleverd. Maar heb je de meest recente Windows 10-versie, dan kun je bij 
Microsoft gratis een zeer goede Belgisch-Nederlandse stem downloaden. Of je kunt 
een gratis extensie toevoegen aan een browser. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_in_Nederland
https://dutchplusplus.ned.univie.ac.at/node/55
https://dutchplusplus.ned.univie.ac.at/node/55
https://translate.google.com/
https://nl.wiktionary.org/wiki/Hoofdpagina


Ook op Android tablets en gsm’s is enkel een (Noord-)Nederlandse stem standaard 
meegeleverd. Je kunt wel een goedkope, goede Vlaamse stem downloaden (voor 
amper 4 euro!). 

Handleidingen en demonstratievideo’s vind je op de site Nederlands digitaal. 
Rechtstreekse links per besturingssysteem: 

● macOS 
● iOS 
● Windows 
● Android 

Vragen of  suggesties? Ik hoor ze graag. 
Joost Dancet 
 

https://okanbrugge.wordpress.com/belgisch-nederlandse-computerstem/
http://macos.classy.be/Tips/OS_X_taalhulpmiddelen.html
https://okanbrugge.wordpress.com/2018/02/09/taalhulpmiddelen-op-ipad-en-iphone/
https://okanbrugge.wordpress.com/belgisch-nederlandse-computerstem/
https://okanbrugge.wordpress.com/2018/05/18/taalhulpmiddelen-op-android-gsm-of-tablet/
mailto:%20joost.dancet@gmail.com

