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Deze handleiding
Welkom bij Voco Chat, een grid-set voor Grid 3 en Grid for iPad.

Is dit de eerste keer dat u Grid gebruikt? Dan zijn onze Aan de slag-
handleidingen ideaal om mee te beginnen. Daarin leest u hoe Grid werkt, 
hoe u grid-sets toevoegt, een toegangsmethode configureert en nog veel 
meer.

U vindt deze handleidingen op thinksmartbox.com/support

In deze handleiding worden belangrijk concepten en aandachtspunten 
vetgedrukt.

Om de navigatiestappen door de grid-set duidelijk te maken, worden 
verwijzing naar een specifieke grid in Voco Chat blauw weergegeven.

Soms geven we aan hoe u een specifieke grid in Voco Chat kunt bereiken. 
Deze voorbeelden zien er als volgt uit:

Mijn werkset → Instellingen → Meer

Hiermee bedoelen we: selecteer eerst Mijn werkset, daarna Instellingen 
en daarna Meer.

Verder kunnen we ook verwijzen naar bepaalde delen van Grid zelf. Dit 
ziet er dan als volgt uit:

Menubalk → Grid bewerken
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Introductie van Voco Chat
Voco Chat is een vocabulaire met symbolen dat bestaat uit een 
beperkt aantal cellen en gebruikers in staat stelt om allerlei redenen 
te communiceren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven dat ze iets 
nodig hebben of een vraag stellen, maar ook over zichzelf praten of 
een gesprek voeren.

Voco Chat is speciaal ontwikkeld om eenvoudig berichten samen te 
stellen en bestaat uit zes fundamentele berichtpaden. Het bevat 
ook vocabulaire waarmee personen actiever kunnen participeren, 
deelnemen aan gesprekken en onafhankelijker functioneren. 
Bovendien is er aandacht voor belangrijke onderwerpen als mentale 
gezondheid en welzijn. 

Een pragmatische benadering van taal

Iedereen communiceert om allerlei uiteenlopende redenen, 
bijvoorbeeld om vragen te stellen, een mening te geven of een 
verhaal te vertellen. Dankzij communicatie kunnen we ook deelnemen 
aan activiteiten, relaties opbouwen en voor onszelf opkomen. 

Met Voco Chat willen we hieraan bijdragen en zelfs nog wat verder 
gaan. Dat doen we door niet alleen te kijken naar de woorden die we 
gebruiken, maar ook naar de redenen waarom we communiceren 
en de manier waarop we taal gebruiken. Dit wordt vaak pragmatiek 
genoemd. 

Voor de ontwikkeling van Voco Chat hebben we veelvuldig gebruik 
gemaakt van The Pragmatics Profile for People who use AAC 
(Martin, Small & Stevens, 2017), een profiel met een uitgebreid 
overzicht van alle redenen waarom we communiceren en de manier 
waarop we deelnemen aan gesprekken.
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Belangrijke functies
• Elke grid bestaat uit 12 cellen voor communicatie plus één rij en 

één kolom om berichten op te stellen, te navigeren en diverse 
functies te gebruiken

• Het vocabulaire is van links naar rechts ingedeeld in kolommen, 
met de woorden en frasen die u snel nodig hebt of het meest 
gebruikt linksboven in de hoek

• Berichtpaden om berichten voor allerlei redenen op te stellen

• Een combinatie van woorden en frasen om snel en efficiënt een 
boodschap over te brengen, van losse selecties tot berichten die 
uit meerdere delen bestaan

• Sjabloon-grids en lege cellen waarmee u eenvoudig eigen 
vocabulaire toevoegt

• Leeftijdsafhankelijke opties voor kinderen, tieners of 
volwassenen

 
• Activiteit-grids die de onafhankelijkheid en participatie 

bevorderen 

• Een werkset ter ondersteuning van communicatie, mentale 
gezondheid en welzijn 

• Een aantal eenvoudige apps om uitgebreidere communicatie- en 
interactiemogelijkheden te bieden

Meer dan 375 frasen om sneller berichten op te stellen

Meer dan 1500 losse woorden om te communiceren over allerlei 
uiteenlopende onderwerpen



6

Voor wie is Voco Chat 
bestemd?
Voco Chat is ontwikkeld voor personen die een vocabulaire op basis 
van symbolen nodig hebben met een beperkt aantal grote cellen. 
Voco Chat kan worden gebruikt door personen van elke leeftijd, 
waarbij het mogelijk is om te kiezen tussen een vocabulaire voor 
kinderen of voor tieners en volwassenen. 

Taalondersteuning

Voco Chat werkt met frasen, waardoor gebruikers sneller een bericht
kunnen opstellen. Voco Chat begeleidt gebruikers bovendien bij 
elk bericht: ze worden automatisch naar de volgende benodigde 
grid geleid om het bericht verder op te stellen. Zo hoeven ze in totaal 
minder selecties te maken. 

Mogelijk is deze stapsgewijze methode met interne sprongen en een 
zorgvuldig geselecteerd vocabulaire op een eenvoudig taalniveau 
ook geschikt voor personen die moeite hebben met het begrijpen en 
gebruiken van taal.
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Het Voco Chat-vocabulaire kan nuttig zijn voor personen met 
geheugen-, aandachts- of leerproblemen omdat elke pagina 
een beperkt aantal onderdelen bevat en er veel herhalingen in 
voorkomen. Ook de begeleide navigatie kan voor deze mensen 
handig zijn. 

Toegankelijkheid

Voco Chat is ideaal voor gebruikers met complexe 
toegankelijkheidsbehoeften, voor wie het veel moeite of tijd kost 
om opties te selecteren. Of wat dacht u van gebruikers die het lastig 
vinden om kleinere items heel nauwkeurig te selecteren? Dankzij de 
grotere Voco Chat-cellen kunnen gebruikers makkelijker de juiste 
optie selecteren. Door de begeleide navigatie zijn er bovendien 
minder extra selecties nodig. 

Voco Chat is geschikt voor gebruikers van elke toegangsmethode, 
inclusief aanraken, oogbesturing, een aanwijzer en schakelaars. 
Verder bevat de set extra functies zoals auditieve markeringen, 
waarmee gebruikers kunnen horen wat er in elke kolom en elke cel 
staat. Dit kan vooral handig zijn voor gebruikers met een visuele 
beperking. 
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Voco Chat gebruiken
Een vocabulaire kiezen
Voco Chat bevat twee vocabulaires: één voor kinderen en één voor 
tieners en volwassenen. Wanneer u Voco Chat voor het eerst opent, 
kiest u welk vocabulaire u wilt gebruiken. U krijgt bovendien meer 
informatie over de belangrijkste verschillen. 
 

Het vocabulaire Kind bevat op kinderen afgestemde onderwerpen 
(zoals speelgoed, spelletjes en tovenarij) en woorden voor speelse 
activiteiten (zoals bellenblaas en auto's). 

Het vocabulaire Tiener en volwassene bevat op volwassenen 
afgestemde onderwerpen (zoals relaties, bankieren en vloeken) en 
woorden voor recreatieve en onafhankelijke activiteiten (zoals café, 
trainen en tuinieren).
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Persoonlijke informatie, bijvoorbeeld op de grids Over mij en Mensen, 
wordt gebruikt in beide vocabulaires. Hierdoor kunnen gebruikers 
eenvoudig van vocabulaire wisselen zonder dat deze informatie 
verloren gaat.

U kunt het vocabulaire op elk gewenst moment wijzigen via Mijn 
werkset → Instellingen → Meer. Vervolgens selecteert u Woordenlijst 
wijzigen. 
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De start-grid

De start-grid van Voco Chat bestaat uit 12 communicatiecellen, een 
kolom met functies, een berichtvenster en een sprong naar Mijn 
werkset.
  

De sprong naar Mijn werkset staat op 
de bovenste rij van de start-grid. Hier 
vindt u allerlei handige hulpmiddelen 
ter ondersteuning van communicatie en 
emotioneel welzijn, plus apps om interactie 

en actieve deelname te stimuleren. 

De grote witte cel daarnaast is het berichtvenster. Hier verschijnen 
berichten terwijl u ze opstelt. Selecteer het berichtvenster om een 
volledig bericht te laten voorlezen.
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Onder de bovenste rij staan twaalf communicatiecellen, 
onderverdeeld in drie gebieden. 

 
De zes cellen aan de linkerkant zijn de berichtpaden, die u helpen bij 
de opbouw van uw bericht. Ze zijn gebaseerd op de reden waarom 
u communiceert, bijvoorbeeld om te vertellen dat er iets mis is, om 
iemand iets te vragen of om uw mening over iets te geven.

De oranje cellen voor snelle communicatie in de volgende kolom 
bevatten aanvullend vocabulaire (waaronder nuttige woorden als 
'meer', 'stoppen' en 'klaar'), handige frasen om een gesprek te 
voeren en ruimte om uw eigen favoriete frasen toe te voegen.

De blauwe cellen met alledaagse woorden in de vierde kolom 
bevatten veel nuttig vocabulaire, zoals namen van personen, 
plaatsen en vocabulairecategorieën voor andere onderwerpen. Op 
veel plaatsen binnen de zes berichtpaden kunt u naar deze woorden 
springen, maar u kunt er ook rechtstreeks naartoe gaan via deze 
sprongen. 

Berichtpaden Snelle communicatie Alledaagse woorden
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De grijze kolom met Functies rechts in het 
scherm bevat opties om terug te springen 
naar de vorige grid, woorden te verwijderen 
of het hele berichtvenster te wissen. 

Als u een alternatieve toegangsmethode 
zoals oogbesturing of hoofdbewegingen 
gebruikt met dwell om te activeren, staat 
bovenaan deze kolom ook een cel Rusten, 
waarmee u uw invoer kunt onderbreken. Deze 
functiekolom is beschikbaar in elke Voco 
Chat-grid.



13

Vormgeving 
Uit de vormgeving van een cel in Voco Chat blijkt de functie van de 
cel. Er zijn drie hoofdstijlen:

Voorlezen
Een cel met normale hoeken is een cel voor 
vocabulaire. 
De cel wordt voorgelezen en de woorden 
worden toegevoegd aan het berichtvenster. 

Met zo'n cel gaat u niet naar een andere grid. 

Cellen die er zo uitzien worden voorgelezen

Sprong
Een cel met afgeknipte hoek bevat een 
sprong. Via zo'n cel gaat u naar een andere 
grid met meer vocabulaire. 
De cel wordt niet voorgelezen en de 

woorden worden niet toegevoegd aan het berichtvenster.

Cellen die er zo uitzien bevatten een sprong

Voorlezen en sprong
Een cel met een gekleurde hoek wordt 
voorgelezen, waarna de woorden worden 
toegevoegd aan het berichtvenster en u 
naar een grid springt waar u het volgende

deel van uw bericht kunt selecteren.

Cellen die er zo uitzien worden voorgelezen én bevatten een sprong

Er zijn ook veel grids met een identieke vormgeving, zodat gebruikers 
makkelijker binnen een bepaalde context kunnen communiceren. 
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Deze gesprek-grids komen overal in Voco Chat voor. Ze bestaan 
uit een kolom met gele cellen, gevolgd door een blok van negen 
vocabulairecellen, soms met een sprong naar meer vocabulaire in 
een tweede grid. 
De gele cellen links op de grid bevatten belangrijke vocabulaire dat 
in die specifieke context kan worden gebruikt. 

De volgende grids hebben deze vormgeving:

• Grids voor activiteiten 

• Grids voor beschrijvingen
 
• Grids voor persoonlijke verzorging 

• Grids voor plaatsen

• Grids voor meer woorden 
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Sommige gesprek-grids bevatten twee kolommen met gemarkeerd 
vocabulaire, bijvoorbeeld de grids met spelactiviteiten en grids 
met medische locaties (Tandarts, Dokter, Ziekenhuis). Dit is dan 
aanvullend belangrijk vocabulaire voor dat specifieke onderwerp. 
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Berichtpaden
Voco Chat helpt gebruikers 
te communiceren via zes 
berichtpaden. Zodra gebruikers 
een pad selecteren, wordt in 
het berichtvenster een bericht 
opgesteld. Daarna worden ze 
automatisch naar de volgende 
grid in dat pad geleid, waar ze 
verder kunnen gaan met hun 
bericht. 

Via deze paden kunnen 
gebruikers over allerlei 
verschillende zaken 
communiceren. Ze beginnen 
daarbij steeds met de reden van 
hun communicatie, en naarmate 
ze verder door de grid-set 
worden geleid, kunnen ze hun bericht verder uitwerken. 

‘Er is iets mis' 
Hulp krijgen en een probleem melden

Via het eerste berichtpad kunnen gebruikers 
hulp vragen en melden dat ze een probleem 

hebben. Het bevindt zich in de linkerbovenhoek en is dus makkelijk en 
snel vindbaar, omdat een probleem best dringend kan zijn.

In het volgende grid van het pad zien ze een aantal opties voor zaken 
die mis kunnen zijn. Ze kunnen onder andere aangeven dat er iets 
mis is met hun lichaam (zoals pijn of ongemak), dat ze zich niet goed 
voelen, dat ze problemen hebben met hun communicatiehulpmiddel 
of dat het gesprek niet goed gaat, bijvoorbeeld omdat de ander ze 
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verkeerd begrijpt of ze langer nodig hebben voor hun antwoord. Via 
dit pad kunnen gebruikers ook aangeven dat ze iets niet willen doen 
of dat er iets vervelends is gebeurd. 

 Er is nog een tweede grid met voldoende ruimte voor andere 
redenen waarom er iets mis is. Gebruikers kunnen deze grid 
aanpassen aan hun specifieke situatie.
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Voorbeeldberichten
Er is iets mis → met mijn lichaam → iets doet pijn → voet
Er is iets mis → ik voel me → bezorgd
Er is iets mis → ik heb iets nodig → rust
Er is iets mis → ik wil niet → ik wil stoppen
Er is iets mis → met praten → dat bedoelde ik niet

'Mag ik iets vertellen?' 
Informatie delen

Via het volgende berichtpad kunnen 
gebruikers op verschillende manieren 

informatie delen. Ze kunnen bijvoorbeeld een nieuwtje, een grap 
of een verhaal vertellen. Gebruikers kunnen informatie delen over 
zichzelf, over dingen die ze wel en niet leuk vinden, of over mensen, 
plaatsen en dingen. Met de eerste drie cellen van deze grid kunnen 
ze aangeven of ze willen praten over iets in het verleden, het heden 
of de toekomst.

Verder kunnen ze hun nieuws, een verhaal, dingen over zichzelf en 
dingen die ze wel en niet leuk vinden allemaal personaliseren. 
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Voorbeeldberichten
Mag ik iets vertellen? → mijn nieuws → in het weekend…
Mag ik iets vertellen? → over mij → Ik kijk graag naar…
Mag ik iets vertellen? → over een ding → voertuigen → zien → vliegtuig
Mag ik iets vertellen? → het is al gebeurd → over een plaats → uitstapje → 
dierentuin
Mag ik iets vertellen? → een grap

'Mag ik iets vragen?' 
Informatie inwinnen

Via dit berichtpad kunnen gebruikers vragen 
stellen en informatie inwinnen. Het bevat 

allerlei veelgestelde vragen, zoals 'wie ben jij?', 'wat is dat?' en 'mag 
ik het doen?'. De meestgebruikte vraagwoorden (zoals 'wie', 'wat') 
zijn ook beschikbaar als losse cellen, zodat gebruikers hun eigen 
vragen kunnen opstellen of de aandacht van een gesprekspartner in 
de juiste richting kunnen sturen. 

Er is nog een tweede grid met meer vragen en vraagwoorden, en 
met sprongen naar meer vragen over iemand, hoe deze persoon zich 
voelt en wat deze wil.
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Voorbeeldberichten
Mag ik iets vragen? → wat is dat
Mag ik iets vragen? → mag ik het doen
Mag ik iets vragen? → meer → over jou → waar luister je graag naar?
Mag ik iets vragen? → meer → wanneer gaan we
Mag ik iets vragen? → over jou → hoe heet je?
 

'Ik wil' 
Ergens om vragen

Via dit pad kunnen gebruikers allerlei dingen 
vragen, van een eenvoudig verzoek om een 

voorwerp of iets te eten of drinken tot een verzoek om activiteiten of 
persoonlijke verzorging. 

Alle cellen van deze grid leiden naar grids met aanvullend 
vocabulaire. Zo kunnen gebruikers hun bericht uitwerken met 
specifiekere verzoeken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zeggen 
'Ik wil' + 'iets spelen'. Vervolgens kunnen ze het bericht daar 
stoppen, maar ook naar het volgende grid gaan om te kiezen uit de 
beschikbare spelopties.
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Via dit pad kunnen gebruikers ook om acties, personen, plaatsen of 
andere zaken vragen. Verder kunnen ze met beschrijvende woorden 
het gevraagde item specificeren, bijvoorbeeld door 'rood' of 'groot' 
te kiezen.

Veel grids die gebruikers via dit pad bereiken, zijn gesprek-grids 
(zoals beschreven op pagina 13-14) met gele cellen die gemarkeerd 
vocabulaire bevatten en aanvullend vocabulaire bij een activiteit of 
context.  

Voorbeeldberichten
Ik wil → iets doen → bakken
Ik wil → iets drinken → sap
Ik wil → ergens naartoe → gebouwen → zwembad
Ik wil → persoonlijke verzorging → omkleden → uittrekken → trui
Ik wil → iemand → beroepen → dokter
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'Ik voel me' 
Emoties delen

Via dit pad worden gebruikers gestimuleerd 
om hun emoties te duiden en delen.  Dit 

kunnen ze doen als reactie op een vraag hoe ze zich voelen of als 
onderdeel van een spontaan gesprek. 

Een tweede grid bevat aanvullende emoties, en gebruikers kunnen 
van daaruit ook naar een Voco Chat-gebied springen, waarmee ze 
over hun mentale gezondheid en welzijn kunnen praten. 
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Nadat gebruikers 'het gaat niet goed met me' hebben gekozen, 
verschijnt er een grid met diverse opties om zorgen, gevoelens of 
hulpbehoeften onder woorden te brengen. Deze grid bevat ook 
vocabulaire waarmee ze kunnen vertellen dat er iets vervelends is 
gebeurd of kunnen aangeven dat ze een probleem hebben.  

Voorbeeldberichten
Ik voel me → moe
Ik voel me → meer → kalm
Ik voel me → meer → het gaat niet goed met me → er is iets gebeurd → 
heb ruzie gehad
Ik voel me → meer → het gaat niet goed met me → bezorgd over → familie
Ik voel me → meer → het gaat niet goed met me → het voelt alsof → 
alleen willen zijn
 
De grid het gaat niet goed met me is ook bereikbaar via Mijn 
werkset in de start-grid. 
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'Ik denk' 
Een mening geven

Via dit pad kunnen gebruikers hun mening 
geven of iets beschrijven. Dit varieert van 

simpelweg zeggen 'ik vind het leuk' of 'ik vind het niet leuk' tot 
omschrijven hoe iets eruitziet, voelt, smaakt of ruikt. 

Veelgebruikte of nuttige beschrijvende woorden zoals 'zelfde', 
'andere' en 'kapot' zijn toegankelijk via de sprongen 'het is' of 'het is 
niet'. 
 
Verder kunnen gebruikers springen naar een beoordelingsschaal om 
van alles te classificeren, van pijn tot hun mening over iets.

Voorbeeldberichten
Ik denk → ik vind het leuk
Ik denk → het is → nieuw
Ik denk → het ziet eruit → te → snel
Ik denk → mijn oordeel → ik voel me → goed
Ik denk → het klinkt → te → hard
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Begeleide berichtsamenstelling
Veel Voco Chat-cellen worden voorgelezen en springen tegelijk naar 
een nieuw grid. Vaak wordt er meer dan één woord voorgelezen en 
kunnen gebruikers door middel van frasen een bericht samenstellen. 
Dankzij deze begeleide navigatie hoeven ze niet zelf te bepalen 
naar welke grid ze moeten springen zodra ze een bericht hebben 
gestart. In plaats daarvan kunnen ze zich puur op hun boodschap 
concentreren. 

'Mag ik iets vragen?' + 'wat doe je' 

'Er is iets mis' + 'ik wil niet' + 'ik ben moe' 

 'Ik wil' + 'iets drinken' + 'koffie'
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In Voco Chat kunnen gebruikers vaak met slechts een of twee 
selecties een boodschap overbrengen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
simpelweg zeggen 'Er is iets mis' of 'Ik voel me + opgewonden' of 
'Ik denk + ik vind het leuk'. Hierdoor is Voco Chat geschikt voor 
gebruikers die nog maar net zijn begonnen met het gebruik van OC.

Wie al wat vaardiger is, kan met meerdere selecties langere berichten 
vormen. Een belangrijk doel van de begeleide berichtsamenstelling 
in Voco Chat is ook om personen te ondersteunen en stimuleren om 
vanuit een of twee selecties door te groeien naar langere berichten.

Om makkelijker met een nieuw bericht te kunnen beginnen, wordt 
het berichtvenster van Voco Chat automatisch gewist wanneer een 
gebruiker een van de zes berichtpaden in de start-grid selecteert. 
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Snelle communicatie 
Via de kolom met oranje cellen naast de berichtpaden krijgen 
gebruikers toegang tot een aantal woorden en frasen waarmee ze 
snel kunnen deelnemen aan een gesprek, en dat gesprek ook kunnen 
voortzetten. 

Snelle woorden
Handig veelgebruikt vocabulaire

In deze sectie vinden gebruikers heel handige 
losse woorden voor allerlei contexten, 

bijvoorbeeld 'meer', 'stoppen' en 'helpen'. Omdat dit woorden zijn die 
mensen waarschijnlijk vaak gebruiken, zijn ze snel toegankelijk vanuit 
de start-grid.

Gesprek voeren
Ondersteuning voor gesprekken

Deze sectie bevat ondersteuning voor 
deelname aan gesprekken. Het bevat losse  

woorden en korte frasen. 
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In de eerste kolom staan begroetingen en luchtige gespreksfrasen 

– openingsvragen om een gesprek te beginnen. Via de onderste cel 
gaan gebruikers naar meer opties. 

De tweede kolom bevat vervolgvragen en -opmerkingen voor een 
gesprek of frasen waarmee gebruikers interesse kunnen tonen voor 
wat hun gesprekspartner zegt. 

De derde kolom bevat frasen die van pas komen als een gesprek niet 
loopt zoals verwacht. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld om meer tijd 
vragen voor het opstellen van een bericht of aangeven dat ze iets 
niet zo bedoelden. 

De laatste kolom van deze sectie bevat afrondende uitspraken en 
afscheidsgroeten die geschikt zijn voor het einde van een gesprek. 

Via de laatste cel zijn zo nodig meer opties beschikbaar. 
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Mijn zinnen
Snel een vaste uitdrukking gebruiken

Deze grid kan volledig worden 
gepersonaliseerd met favoriete, 

veelgebruikte frasen van gebruikers. In de eerste kolom staan enkele 
voorbeelden, die makkelijk kunnen worden uitgebreid of vervangen 
door relevantere opties. Voeg bijvoorbeeld regionale uitdrukkingen 
toe of straattaal die wordt gebruikt door iemands vriendengroep. 
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Alledaagse woorden 

Via de laatste kolom, met blauwe cellen, krijgen gebruikers toegang 
tot allerlei alledaagse woorden die zijn onderverdeeld in categorieën, 
zoals:

Mensen

Hier krijgen gebruikers snel toegang tot de 
nuttigste woorden voor mensen en kunnen 
ze naar grids voor specifieke typen personen 

springen, zoals Mijn familie en Mijn vrienden. Voeg hier namen 
toe van personen die belangrijk zijn voor gebruikers of met wie zij 
regelmatig contact hebben. 
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Er zijn ook grids voor andere woorden met betrekking tot mensen, 
zoals moeder, broer, neef/nicht via Woorden voor familie, jongen, 
vrouw, kind via Woorden voor mensen en dokter, receptionist en 
conciërge via Beroepen. 
 
De laatste kolom bevat een cel om mensen te beschrijven. Als 
gebruikers bijvoorbeeld niet weten hoe iemand heet, kunnen ze met 
aanduidingen als lang, blond haar en bril aangeven wie ze bedoelen. 
Gebruikers kunnen ook springen naar Relaties, met woorden om 
romantische of intieme relaties te beschrijven.

In deze sectie is voldoende ruimte om de namen van andere 
personen aan bestaande categorieën of sjablonen toe te voegen. 
Als gebruikers in verschillende contexten contact hebben met 
verschillende personen, kunnen ze die namen toevoegen aan een 
eigen categorie.
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Plaatsen

Deze grid bevat vocabulaire met betrekking 
tot verschillende plaatsen, van veelgebruikt 
en handig vocabulaire in de eerste kolom 

(gaan, thuis, hier) tot ander plaatsvocabulaire in categorieën als 
Binnen, Buiten, Gebouwen en Winkel. Op de grid Posities vindt u 
verder veelgebruikte voorzetsels, zoals in, op, onder, omhoog en 
omlaag.  

Via veel cellen op deze grid, vooral binnen Gebouwen en Winkel, 
springen gebruikers naar een gesprek-grid met allerlei nuttig 
vocabulaire voor gesprekken over die locatie. 

Zo kunnen ze via Gebouwen naar grids voor gesprekken in een bar, 
ziekenhuis of zwembad springen, en leidt elke specifieke en leidt 
Winkel voor elke specifieke winkel naar een grid met vocabulaire voor 
tijdens het winkelen. 
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Gebruikers kunnen hun favoriete of speciale plaatsen toevoegen aan 
Mijn plaatsen, en vanaf deze grid kunnen ze ook naar vocabulaire 
over een Uitstapje of Vakantie gaan.
 

Meer woorden
 
De laatste cel op de start-grid van Voco Chat 
is de cel Meer woorden. De onderwerpen uit 
deze sectie zijn weer onderverdeeld in drie 

index-grids. 
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De onderwerp-grids zijn gesprek-grids die bestaan uit een kolom 
met gemarkeerd vocabulaire, gevolgd door extra woorden over dat 
onderwerp. 
 
Via sommige onderwerpen kunnen gebruikers naar aanvullende 
grids met vocabulaire springen, zoals Kleding → Ondergoed.

Veel onderwerpen bevatten slechts enkele voorbeeldcellen, met 
voldoende ruimte om eigen add om woorden toe te voegen. Zo bevat 
Eten → Ontbijt enkele populaire ontbijtproducten, gevolgd door 
ruimte om specifieke items toe te voegen. 

Alle onderwerp-grids zijn toegankelijk via de berichtpaden. Soms 
zullen gebruikers echter direct toegang willen tot deze onderwerpen, 
wat dan mogelijk is door erheen te springen via Meer woorden.
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Mijn werkset
De sectie Mijn werkset van Voco Chat bevat allerlei opties om 
gebruikers te ondersteunen bij hun communicatie, emotionele welzijn 
en zelfzorg. Ook staan hier apps om verdere interactie en actieve 
deelname te stimuleren.

 
Ik praat tegen mezelf

Veel mensen praten tegen zichzelf, vaak in 
zichzelf (zogenaamde 'zelfpraat') maar soms 
ook hardop. Hier kunnen allerlei redenen 

voor zijn, bijvoorbeeld om onszelf te kalmeren of moed in te spreken. 
Het kan ook nuttig zijn om een goed zelfbeeld te stimuleren. Daarom 
bevat deze grid frasen als 'het gaat goed met me', 'ik kan dit' en 'ik 
ben trots op mezelf'.

Kalmeren

Dit gedeelte van de werkset is bedoeld om 
gebruikers te helpen die moeite hebben 
met hun emoties, en die wel wat hulp 

kunnen gebruiken om kalm te blijven of te kalmeren als ze nerveus of 
overweldigd raken door een situatie. 
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Gebruikers kunnen de strategieën op deze grid laten voorlezen als 
aanwijzing voor zichzelf. Soms is het al genoeg om er simpelweg 
naar te kijken als geheugensteuntje voor mogelijke strategieën. 
Voorbeelden van beschikbare strategieën zijn 'diep ademhalen', 
'beweegpauze' en 'naar mijn veilige plek'. Al deze strategieën kunnen 
worden vervangen of aangevuld, afhankelijk van wat wel of niet past 
bij een specifieke gebruiker.

Ondersteuning voor emotionele regulatie

Personen met complexe communicatiebehoeften hebben soms hulp 
nodig om hun gevoelens te onderkennen, bespreken en beheren. 
Dit wordt vaak emotionele regulatie genoemd.  Voco Chat bevat 
diverse ondersteuningsopties op dit gebied, zoals snelle toegang tot 
vocabulaire voor emoties, voorbeelden van kalmeringsstrategieën en 
standaardfrasen voor zelfpraat.

Beukelman & Light (2020) noemen een 'interne dialoog' – of 
zelfpraat – een van de belangrijkste communicatiefuncties. Verder 
is het belang van toegankelijke frasen voor zelfpraat onder OC-
gebruikers inmiddels ook erkend (Ahern, 2017). Daarom hebben wij 
deze dan ook standaard toegevoegd aan Voco Chat.

Het gaat niet goed met me

Via hun werkset kunnen gebruikers ook naar 
een gedeelte van de grid-set springen om 
over hun mentale gezondheid en welzijn 

te praten. Nadat gebruikers 'het gaat niet goed met me' hebben 
gekozen, verschijnt er een grid met diverse opties om zorgen, 
gevoelens of hulpbehoeften onder woorden te brengen. Deze grid 
bevat ook vocabulaire om aan te geven dat er iets vervelends is 
gebeurd of dat gebruikers ergens een probleem mee hebben.  

De grid is ook toegankelijk via het berichtpad Ik voel me. 
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Ondersteuning voor emotioneel welzijn en 
mentale gezondheid 

Personen met communicatieproblemen hebben mogelijk ook meer 
hulp nodig om hun mentale welzijn te bespreken. Bij Voco Chat 
bieden we deze hulp op verschillende manieren, met name via de 
sectie Het gaat niet goed met me. Veel van het hier gebruikte 
vocabulaire is gebaseerd op The Feeling Down Guide (Foundation 
for People with Learning Disabilities, 2014), een Engelstalig document 
ter bevordering van een positieve mentale gezondheid dat is 
ontwikkeld voor en door volwassenen met een leerstoornis.

Zal ik een hint geven?

Met deze sectie van Voco Chat kunnen 
gebruikers hints geven over wat ze wil -> 
willen zeggen, wanneer ze twijfelen over 

de juiste woorden of woorden niet kunnen vinden. Ze kunnen hun 
communicatiepartner bijvoorbeeld vragen om ja/nee-vragen te 
stellen of iemand beschrijven als ze diens naam niet weten.
 
Via dit gedeelte kunnen gebruikers ook naar de secties Mensen, 
Plaatsen en Meer woorden springen (ook te vinden op de start-
grid) om een communicatiepartner meer informatie te geven over 
wat ze proberen te vertellen. Dit kan dan bijvoorbeeld via 'het is een 
persoon' of 'het is een plaats'. 



38

Wil je mijn foto's zien?

Het tonen van een foto kan een uitstekende 
manier zijn om een gesprek te beginnen 
over een voorval of om iemand te helpen 

een verhaal te vertellen. Het Voco Chat-gedeelte voor fotoverhalen 
bevat negen sjablonen. Gebruikers kunnen deze personaliseren 
door een foto en informatie over die foto toe te voegen. De cellen 
rondom elke foto een bevatten aanwijzing over de informatie die in 
de bewerkingsmodus kan worden toegevoegd: 

• 'Wie' – voeg de namen toe van degenen die op de foto staan. 

• 'Waar' – voeg de plaats toe waar de foto werd genomen.

• 'Wanneer' – voeg de datum of beschrijving van de gebeurtenis toe 
(bijv. iemands verjaardag).

• 'Wat gebeurde er' – vertel wat er gebeurde!

• 'Gevoelens' – voeg informatie toe over hoe de gebruiker zich 
voelde.

• 'Andere info' – voeg eventuele andere dingen toe die de gebruiker 
mogelijk wil vertellen over de foto. 

Via andere Voco Chat-gedeelten kunnen gebruikers informatie 
kiezen die ze wellicht ook willen toevoegen, zoals 'Ik voel me…' om te 
beschrijven hoe ze zich voelden toen de foto werd genomen. 

Deze grid is ook toegankelijk via het berichtpad Mag ik iets vertellen.
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Mijn oordeel

Met dit gedeelte van de werkset kunnen 
gebruikers iets beoordelen. Dit is bijvoorbeeld 
handig om hun mening op een schaal van 

een tot vijf te geven, de heftigheid van pijn te beschrijven of aan te 
geven hoe ze zich voelen.

Deze grid is ook toegankelijk via het berichtpad Ik voel me.

Over mij

In de sectie 'Over mij' van de werkset kunnen 
gebruikers informatie over zichzelf delen 
of reageren op vragen als 'hoe heet je?' of 
'waar woon je?'. 

Deze sectie moet worden gepersonaliseerd door aan elke cel de 
juiste informatie over een gebruiker toe te voegen. Verder zijn 
er via de cel 'Meer' lege cellen beschikbaar, die gebruikers alle 
ruimte bieden om meer informatie over zichzelf toe te voegen. Ze 
kunnen van hieruit ook springen naar vergelijkbare vragen om aan 
hun gesprekspartner te stellen, zodat er een wederzijds gesprek 
ontstaat. 

Deze grid is ook toegankelijk via het berichtpad Mag ik iets vertellen.
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Mijn OC

In dit deel van de werkset kunnen gebruikers 
informatie delen over hun manier van 
communiceren. Er is ruimte om details toe 

te voegen over hun communicatiemethode, dingen waar ze baat bij 
hebben en andere belangrijke informatie, zoals wat ze wel of niet leuk 
vinden. 

Deze Voco Chat-sectie is gebaseerd op het concept van 
communicatiepaspoorten (Millar & Aitkin, 2003) en moet regelmatig 
samen met gebruikers worden bijgewerkt, zodat ze nieuwe mensen 
die ze ontmoeten makkelijker over zichzelf en hun OC kunnen 
vertellen. 

Mijn gezondheid

Hier kunnen gebruikers informatie over hun 
gezondheidsbehoeften toevoegen, zoals 
een speciaal dieet, allergieën en medische 

aandoeningen. Deze sectie is grotendeels leeg, zodat deze volledig 
kan worden gepersonaliseerd. 

Deze grid is ook toegankelijk door via het berichtpad Er is iets mis 
achtereenvolgens ik heb iets nodig → persoonlijke verzorging → Meer 
→ Mijn gezondheid te selecteren.
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Apps

Voco Chat bevat diverse apps om de 
communicatie met anderen te ondersteunen, 
basisvoorzieningen te gebruiken, media te 

bekijken en gebruikers meer controle over hun omgeving te bieden.

De volgende apps zijn inbegrepen bij Voco Chat: 

• Symoji – snel gevoelens of ideeën duidelijk maken met een 
geanimeerd figuurtje 

• OK Google – met OK Google communiceren om vragen te stellen, 
lol te hebben, naar muziek te luisteren of luisterboeken af te spelen

• Klok – kijken hoe laat het is op een analoge of digitale klok

• Camera – foto's of selfies maken met het apparaat van de 
gebruiker

• Foto's – foto's in de map 'Afbeeldingen' op het apparaat van de 
gebruiker doorzoeken en bekijken

• Rekenmachine – eenvoudige berekeningen uitvoeren

• Muziek – muziek in de map 'Mijn muziek' op het apparaat van de 
gebruiker doorzoeken en beluisteren (alleen in Grid 3)

• Video – video's in de map 'Mijn video's' op het apparaat van de 
gebruiker doorzoeken en bekijken (alleen in Grid 3)

• Omgevingsbediening – eenvoudige grids om een tv, verlichting en 
meer te bedienen vanaf een geschikt apparaat (alleen in Grid 3)
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Toetsenbord

Voco Chat bevat een aantal toetsenborden 
waarmee functioneel geletterde gebruikers 
woorden kunnen spellen die niet in hun 

vocabulaire staan. Gedeeltelijk of opkomend geletterde gebruikers 
kunnen deze toetsenborden nader bestuderen of beginnen met het 
spellen van hele woorden.

Op het standaardtoetsenbord in Voco Chat zijn de letters van het 
alfabet verdeeld over drie groepen. Elke letter kan in twee stappen 
worden gekozen. Omdat er per grid slechts een beperkt aantal 
letters beschikbaar is, worden de cellen steeds groot weergegeven. 

Zodra gebruikers een letter hebben gekozen, keren ze vanzelf terug 
naar de grid met het hoofdtoetsenbord, van waaruit ze de volgende 
letter kunnen kiezen. Verder zijn er voorspellende cellen beschikbaar 
die gebruikers op elk moment kunnen kiezen.

Vanuit deze grid kunnen gebruikers ook getallen en leestekens 
kiezen.

Indien gewenst kunnen gebruikers ook twee andere 
toetsenbordindelingen gebruiken: een qwerty-toetsenbord en een 
indeling die is geoptimaliseerd voor gebruikers van schakelaars.
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Instellingen

Hier vinden gebruikers diverse 
bedieningsfuncties voor hun 
apparaat, zoals het volume en de 

toegankelijkheidsinstellingen. Deze grid bevat ook berichten die van 
pas kunnen komen als er iets mis is met het apparaat. 

In dit gedeelte kunnen gebruikers het volume van de voorleesstem 
instellen, de scan- of dwell-snelheid aanpassen en een tweede 
scherm in- of uitschakelen als ze dit gebruiken. 

Via de cel Meer kunnen gebruikers ook de optie Woordenlijst 
wijzigen kiezen als ze willen wisselen tussen vocabulaire voor 
kinderen of voor tieners en volwassenen. Deze cel kan zo nodig 
worden verborgen. 

Als gebruikers oogbesturing gebruiken, bevat deze grid ook een 
oogbesturingcel waarmee ze instellingen voor de oogbesturing 
kunnen aanpassen, zoals een snellere of langzamere dwell en een 
kalibratieoptie.
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Voco Chat personaliseren
Voco Chat is kan makkelijk worden gepersonaliseerd en bevat veel 
lege sjabloon-grids die snel en eenvoudig kunnen worden ingevuld. 
Veel grids bevatten bovendien voorbeelden van zaken die gebruikers 
wellicht willen toevoegen, plus lege cellen om meer opties toe te 
voegen. 

Voor een geslaagd OC-gebruik is personalisatie van het vocabulaire 
erg belangrijk, van het toevoegen van persoonlijke informatie aan 
de grid Over mij om gebruikers te helpen zichzelf voor te stellen, tot 
het toevoegen van gespreksfrasen aan Mijn zinnen om gesprekken 
een persoonlijk tintje te geven. Hoe meer personalisaties u toevoegt, 
hoe nuttiger het vocabulaire van OC-gebruikers wordt, en hoe 
gemotiveerder zij zullen zijn om hun apparaat te gebruiken.

Personalisatie kan ook zeer bevorderlijk zijn om gebruikers voor 
zichzelf te laten opkomen en belangrijke informatie te delen over de 
manier waarop anderen hen kunnen helpen, bijvoorbeeld met de 
grids Mijn gezondheid en Mijn OC. 

Door andere grids te personaliseren kunnen gebruikers praten over 
zaken die belangrijk voor hen zijn, bijvoorbeeld door de namen van 
bekenden toe te voegen aan Mensen en door favoriete plaatsen toe 
te voegen aan Mijn plaatsen.

Er is ook ruimte om interesses toe te voegen, zoals de namen van 
favoriete tv-series aan de grid Kijken – tv, plus de gebruikte taal 
tijdens het tv-kijken. Favoriete eet- en drinkwaren kunnen worden 
toegevoegd aan de grids voor maaltijden, en op de grappen-grid is 
zelfs ruimte om favoriete grappen te vermelden. 
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Woorden toevoegen
Op allerlei plaatsen in Voco Chat vindt u lege cellen waaraan u snel 
en eenvoudig extra woorden kunt toevoegen.

In Grid 3

Ga naar de bewerkingsmodus door te klikken op de menubalk 
→ Grid bewerken. Selecteer de cel waaraan u iets wilt toevoegen 
en klik op de optie Label aanpassen bovenin het scherm. Typ de 
gewenste tekst voor de cel en kies daarna een symbool in de balk 
naast de knop 'Label aanpassen'. Als u het gewenste symbool niet 
ziet, kunt u met Afbeelding zoeken naar andere opties zoeken.

In Grid for iPad

Ga naar de bewerkingsmodus door rechtsboven op de drie punten 
te tikken en Grid bewerken te selecteren. Tik op de cel die u wilt 
wijzigen en tik vervolgens op Cel bewerken. Tik op het vak boven de 
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cel om de gewenste tekst toe te voegen en tik daarna op het vak 
eronder om een symbool te kiezen. Kies uit de getoonde symbolen 
of gebruik de optie Afbeelding zoeken om naar andere symbolen te 
zoeken. 

In sommige gedeelten van Voco Chat kunt u ook naar lege grids 
voor compleet nieuwe activiteiten of onderwerpen springen. Zulke 
sprongcellen bewerkt u ook op de bovenstaande manier (wijzig het 
label en voeg een symbool toe). Daarna springt u naar de lege grid 
om vocabulaire toe te voegen. 

Het kan ook voorkomen dat u woorden en frasen wilt verwijderen die 
niet relevant zijn voor een gebruiker. Zo bevat Mijn werkset → Ik praat 
tegen mezelf enkele voorbeelden van strategieën om te kalmeren. 
Als een of meer van deze voorbeelden niet geschikt zijn voor een 
specifiek persoon, kunt u deze verwijderen of vervangen.

Mogelijk moet u ook sprongen verwijderen of verbergen naar 
onderwerpen die niet relevant zijn voor een gebruiker, zoals de 
sprong naar Menstruatie in de sectie Persoonlijke verzorging.
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Checklist voor personalisatie
Essentiële informatie
De volgende grids moeten worden gepersonaliseerd wanneer u Voco 
Chat instelt voor een nieuwe gebruiker.

Mag ik iets vertellen? → over mij

Persoonlijke informatie, zoals de naam, verjaardag en 
favoriete dingen van de gebruiker. Aan het tweede grid 
kunnen meer zaken worden toegevoegd die de gebruiker 
wellicht wil delen, zoals hobby's of interesses.

Mag ik iets vertellen? → dingen die ik leuk vind 

Dingen die de gebruiker leuk vindt, zoals voorwerpen, tv-
programma's, sporten en andere interesses.

Mag ik iets vertellen? → dingen die ik niet leuk vind

Dingen die de gebruiker niet leuk vindt, zoals harde geluiden, 
tv-programma's, nieuwe situaties, enz.

Ik wil → Mijn spullen

Speciale voorwerpen voor de gebruiker, dingen waar de 
gebruiker regelmatig om kan vragen.

Mensen (Mijn familie, Mijn vrienden, Mijn volwassenen/Mijn 
verzorgers)

Namen van personen over wie de gebruiker mogelijk wil 
praten, zoals familieleden, vrienden, verzorgers, leraren, 
assistenten, dokters, therapeuten, enz.
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Mijn werkset → Mijn gezondheid

Gezondheidsinformatie over de gebruiker, zoals allergieën, 
medicijnen of mogelijke hulpmiddelen. Verwijder voorbeelden 
die de gebruiker niet nodig heeft.

Mijn werkset → Mijn OC (meerdere grids)

Informatie over de manier waarop de gebruiker 
communiceert, verdeeld over een aantal grids.

Zie pagina 36 voor meer uitleg hierover. Verwijder voorbeelden 
die niet van toepassing zijn. 

Mijn werkset  → Kalmeren

Specifieke strategieën die de gebruiker toepast om te 
kalmeren, hetzij als aanwijzing voor de gebruiker zelf, hetzij 
voor diens omgeving. Verwijder voorbeelden die niet van 
toepassing zijn.

Mijn werkset  → Ik praat tegen mezelf 

Persoonlijke zelfpraat-frasen. Verwijder frasen die niet van 
toepassing zijn of voeg voorkeuren van de gebruiker toe. Zie 
pagina 32 voor meer informatie. 

Plaatsen → Mijn plaatsen

Namen van relevante plaatsen voor de gebruiker, zoals clubs, 
een park in de buurt, favoriete restaurants of cafés.
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Meer woorden  → Lichaam → Meer → Geslachtsdelen

Wijzig benamingen van intieme delen zo nodig in woorden 
die de gebruiker hanteert. Kleine kinderen gebruiken hier 
bijvoorbeeld vaak andere woorden voor.

Mijn zinnen

Dingen die de gebruiker vaak zegt, zoals stopwoordjes of 
dialect en straattaal. Verwijder voorbeelden die niet van 
toepassing zijn.
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Checklist voor personalisatie
Interesses en motivatoren
De volgende secties kunnen worden toegevoegd om Voco Chat 
optimaal te benutten en te praten over de dingen die gebruikers echt 
bezighouden.

 
Ik wil → iets kijken (meerdere grids): bijv. favoriete series en 
kanalen 

Meer woorden → Muziek → Mijn muziek: bijv. favoriete 
nummers, artiesten, enz.

Meer woorden → Tv en film: bijv. favoriete programma's/films

Ik wil → iets doen → Meer: lege cellen voor aanvullende 
activiteiten

Ik wil → iets spelen: lege cellen voor aanvullende spelletjes/
speelse activiteiten

Mag ik iets vertellen? → een grap → meer: ruimte voor 
aanvullende grappen

Mag ik iets vertellen? → mijn nieuws: informatie over iets wat 
de gebruiker onlangs heeft gedaan of een belangrijk nieuwtje 
om te delen

Mag ik iets vertellen? → een verhaal: voeg foto's toe die de 
gebruiker met anderen kan delen. Zie pagina 34- 35 voor 
meer informatie 
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Checklist voor personalisatie
Aanvullende wijzigingen 
Op veel Voco Chat-grids is ruimte om meer vocabulaire toe te 
voegen. Dit kan handig zijn als gebruikers een vocabulaire eenmaal 
in gebruik hebben genomen en merken dat er woorden ontbreken die 
ze echt nodig hebben.

Er is iets mis → Meer: ruimte voor andere mogelijke problemen 
die zich kunnen voordoen

Er is iets mis → ik heb iets nodig → Meer: ruimte voor andere 
dingen die gebruikers mogelijk regelmatig nodig hebben

Ik wil → persoonlijke verzorging → Meer: ruimte voor specifieke 
behoeften op het gebied van persoonlijke verzorging

Meer woorden 

 Dieren: tweede grid voor favoriete dieren in alle    
 categorieën

 Lichaam: ruimte voor aanvullende relevante     
 lichaamsdelen

 Drinken → Meer: ruimte om favoriete soorten drinken toe te  
 voegen

 Eten: op elke grid ruimte om favoriete producten of   
 gerechten toe te voegen

 Gezondheid → Meer: ruimte om specifieke problemen toe 
 te voegen

 Geld: ruimte voor aanvullend vocabulaire
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Sensorisch → Meer: ruimte voor specifieke sensorische 
voorwerpen

Technologie → Internet → Meer: ruimte voor favoriete websites

 Meer → Meer: ruimte voor aanvullende onderwerpen

Gesprek voeren → Meer begroetingen/Meer gesprekken/
Meer afscheidsgroeten: ruimte voor alternatieve 
begroetingen en afscheidsgroeten

Plaatsen → Gebouwen → School → Mijn lessen (alleen in de 
woordenlijst voor kinderen): ruimte voor een lesrooster

Plaatsen → Uitstapjes → Mijn uitstapje: voeg vocabulaire toe 
voor een specifiek uitstapje

Plaatsen → Binnen → Meer: voeg meer plaatsen in de eigen 
woning/omgeving toe

Plaatsen → Winkel → Boodschappenlijstje: voeg benodigde 
producten toe wanneer iemand boodschappen gaat doen

Meer woorden → Woorden voor tijd → Meer → Speciale dagen: 
culturele/religieuze evenementen die belangrijk zijn voor de 
gebruiker
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Alternatieve toegang in 
Grid 3
Voco Chat is zodanig ontworpen dat het geschikt is voor diverse 
toegangsmethoden. 

Elke cel en kolom is voorzien van een auditieve markering. Deze 
markeringen kunnen worden ingeschakeld via de instellingen voor de 
gebruikte toegangsmethode.

Onder Markeren kiest u in de vervolgkeuzelijst de optie Auditieve 
beschrijving spreken. 

Aanraken

Omdat elke grid evenveel cellen bevat, kunt u Voco Chat gebruiken 
met een afdekraster. 

Als u Aanraken en vasthouden gebruikt, waarbij u een cel 
gedurende een bepaalde tijd moet aanraken voordat deze wordt 
geselecteerd, kunt u die tijd verkorten of verlengen via Mijn werkset 
→ Instellingen → Mijn toegang. Als u Aanraken en vasthouden om te 
activeren gebruikt, kunt u ook auditieve markeringen inschakelen, 
zodat u het label van elke cel kunt horen voordat u deze selecteert. 

Aanwijzer of oogbesturing

Als u een aanwijzer of oogbesturing met vasthouden gebruikt, bevat 
elke grid rechtsboven ook een cel Rusten. Hiermee kan de gebruiker 
de toegangsmethode op elk gewenst moment onderbreken en 
rondkijken op het scherm zonder zodoende een cel te selecteren. 
Dit kan handig zijn wanneer een gebruiker nog vertrouwd moet 
raken met een nieuwe grid. Wanneer de cel Rusten is geactiveerd 
en de aanwijzer of oogbesturing hiermee is onderbroken, kunnen 
communicatiepartners nog steeds de aanraakbediening van het 
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scherm gebruiken. Dit kan handig zijn om dingen voor te doen en 
iemand te leren wat de opties van een specifieke grid zijn.

Schakelaars

Vocabulaire in Voco Chat is ingedeeld in verticale kolommen. Daarom 
is het raadzaam om een schakelaar zodanig in te stellen dat telkens 
één cel tegelijk verticaal wordt gescand, of dat eerst kolommen 
worden gescand en daarna rijen. 
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