
 

 

 

Instructiefiche Taalinstellingen 
Digitaal Werkt 
________________________________________________________________________________________ 

 Taalinstellingen op de smartphone 
 Taalinstellingen toetsenbord 
 Taalinstellingen in Google account 

 
 
Om goed met een digitaal toestel overweg te kunnen is het handig als we vertrouwd te zijn met de taal 
waarin dit is ingesteld. Dit lijkt een evidentie maar is het vaak niet.  Bij velen staat de smartphone in de taal 
waarin deze wordt aangekocht (vaak Engels), niet iedereen past de taal aan.  
Daarnaast is het handig bij het downloaden van apps. Wanneer men de app niet vind in jouw taal wordt de 
app in je tweede gekozen taal aangeboden.  

________________________________________________________________________________________ 

Digitaal begeleiden – taalinstellingen smartphone 

 Bevraag je klant als je merkt dat hij/zij iets niet direct terugvind op zijn smartphone. Staat de 
smartphone in een taal die hij/zij goed begrijpt ? Kan de persoon dit aanpassen indien nodig?  

 Wanneer je een klant wil helpen met of als je iets wil tonen op de smartphone is het belangrijk dat 
de smartphone in een taal staat dat jij ook kan begrijpen. Zo vind je makkelijk je weg in een voor jou 
onbekende smartphone. Zeg dit ook aan je klant. 

 Het is niet erg als je zelf iets niet weet en dus iets moet opzoeken, bv waar vind ik de taalinstellingen 
van merk X ? Zo leer je zelf snel iets bij en ziet je klant dat dit niet erg is. Eens iets moeten 
(op)zoeken hoort er bij 😊 

 Als je een taal instelt bij een klant kies dan een taal die jullie beide kennen, kunnen lezen en 
begrijpen. Of stel deze in als 2de taal (niet altijd mogelijk). 

 Als je een 2de  of 3de taal toevoegt dan kan de klant makkelijk switchen tussen de taal waarin hij zelf 
de smartphone hanteert en de taal waarin men hem best kan helpen.  

________________________________________________________________________________________ 

Taalinstellingen smartphone  

Hoe de taalinstellingen wijzigen op een smartphone? De taalinstellingen vind je normaalgezien makkelijk 
terug bij de instellingen van je smartphone bij ofwel  

- Algemeen beheer of  
- Systeem of  
- Aanvullende instellingen of...  
Bij iedere gsm kan dit iets anders zijn. Indien je ze toch niet terugvind kan je steeds gaan zoeken  in je 
instellingen.                          



 Taal wijzigen via zoeken  

 

1 Ga eerst naar instellingen  
2 dan naar zoeken in instellingen  
3 typ daar je zoekopdracht, in dit geval talen, 
4 kies de voorgestelde optie die bij je vraag past  
 
 

 
 
 

 

                    

 

Taal wijzigen via instellingen 

1  ga naar instellingen 
2  systeem 
3  talen en invoer 
4  talen (land/regio) 

 



                     

                     



5  voeg een taal naar keuze toe, ik koos in dit vb voor Engels 
6  Engels staat nu als 2de taal. Je kan dit aanpassen door er lang op te duwen en naar boven 
te schuiven 
7  Engels staat nu als 1ste taal 
8  de taal van de smartphone is aangepast 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Taalinstelling toetsenbord 

Schakelen tussen verschillende talen op het toetsen bord is mogelijk. Handig bij het schrijven in een andere 
taal. Sommige andere talen vragen nl ook een ander schrift of zijn meer vertrouwd met het qwerty klavier 
dat je ook hier kan aanpassen.  
 
Het aanpassen van het toetsenbord is vnl interessant bij anderstaligen die ook Nederlandstalige smsjes 
typen. Wanneer we de taal van het toetsenbord aanpassen herkent de spellingscontrole het Nederlands en 
geeft hij de juiste suggesties.  
 
We gaan opnieuw naar onze taalinstellingen.  
 

1  kies voor het virtueel toetsen bord  
2  kies gboard  
3  ga naar talen  
4   kies voor toetsenbord toevoegen  
5  ik kies in dit vb voor Engels VK  



6  Duid aan dat je wil typen in meerdere talen  
7  vink de talen aan waarin hij woordsuggesties moet geven (dit zijn de talen die je hebt aangeduid 
bij je taalinstellingen  in dit vb Nederlands en Engels)  
8  Wanneer je dit hebt gedaan klik je niet te vergeten op Klaar (of opslaan)  
9 Wanneer je nu een berichtje wil typen zal je zien dat je kan switchen van taal, houd de knop 
ingeduwd om het menu te zien   
10 typen in je gekozen taal is ook nu mogelijk zonder dat de autocorrectie moeilijk doet, je hoeft 
hiervoor zelfs niet van toetsenbord te wisselen 

                        

 



                        

 

                                                        



 

Bespreek heel goed met welke taal iemand spreekt en in welke taal het toetsenbord moet staan. Zoals je zal 
zien is er een grote keuze. 

                          

                                                              

________________________________________________________________________________________ 

Online instellingen 

Als je op de computer wanneer je online bent je voorkeurtaal wil zien dan pas je ook je Googleaccount aan.  
Dit doe je door in de browser naar je accountinstellingen te gaan.  

1 ga naar je Google account 
2 kies Google account beheren 



3 Tik bovenaan op Gegevens en personalisatie. 
4 Tik bij Algemene internetvoorkeuren op Taal. 
5 Tik op Bewerken  
6 Kies de gewenste taal.  
7 Kies ook het land waar deze taal wordt gesproken. Dan pas kan u selecteren kiezen. 
8 Als u meerdere talen beheerst, tikt u op + Nog een taal toevoegen. Je zal ook zien dat de taal 
aangepast is 

 

                                    

                           

 



 

                                      


