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Privacy

2018‐2019
De Schrijfhulp werd ontwikkeld om je te ondersteunen tijdens het schrijfproces.
De Schrijfhulp wil
‐ je bewustmaken van mogelijke foutenpatronen in je tekst.
‐ je aandacht trekken op bepaalde kenmerken van je tekst.
‐ je helpen bij het zoeken naar relevante informatie.
‐ Academisch Engels: surf naar
https://awa.schrijfhulp.be, login: Fontys, paswoord: awa_171892
‐ Academisch Nederlands: surf naar
https://san.schrijfhulp.be, login: Fontys, paswoord: san_464798
De toepassingen werken in principe feilloos op de recente versies van alle
courante browsers. De toepassing is minder geschikt voor tablet en helemaal
niet voor smartphone.
‐ Selecteer je tekst in je tekstverwerker, kopieer en plak die in het tekstveld.
‐ De toepassing laat je toe verschillende controles uit te voeren (tab Tekst
controleren/Text review) en informatie op te zoeken (tab Tekst
verrijken/Vocabulary resources).
‐ Bij elk item krijg je bovenaan je tekst achtergrondinformatie. Meestal krijg je
onmiddellijk een aantal gemarkeerde, en dus na te kijken woorden of stukken
tekst, met eventueel commentaar als je met de muis over de markering glijdt.
‐ In een aantal gevallen moet je op een link klikken in de tekst met
achtergrondinformatie om de markeringen te zien verschijnen.
‐ De melding Tekst verwerkt/Processed geeft aan dat de gevraagde controle
uitgevoerd is.
‐ Wijzigingen kun je rechtstreeks aanbrengen in het tekstveld.
‐ Selecteer je afgewerkte tekst, kopieer die en plak die terug in je
tekstverwerker.
‐ De toepassing werkt met ‘platte’ tekst, zonder lay‐out. Gebruik de toepassing
dus tijdens het schrijfproces en niet als je volledige tekst al mooi opgemaakt is.
‐ Wees steeds kritisch, stel je vragen bij de commentaar en verbeter je tekst
pas als je zelf overtuigd bent.
‐ Kopieer regelmatig je tekst met wijzigingen om te vermijden dat bij een
technisch probleem je ineens al je aanpassingen kwijtspeelt.
‐ Sluit je sessie af door op de link Gebruiker afmelden te klikken. Je tekst wordt
dan uit de browser gewist.
Om onze toepassing te kunnen verbeteren, houden we het volgende bij voor
verdere analyse
‐ De gemarkeerde woorden bij Spelling/Spellchecker UK‐US
‐ De zin met gemarkeerde woorden bij Aaneenschrijven of niet?
Je tekst wordt in je browser bewaard zolang je die niet afsluit.

Updates

We blijven onze toepassing optimaliseren. Je vindt onder de link Nieuw in
v2.0/v2.0: what’s new? een lijst met de meest recente aanpassingen.

Wie?

De Schrijfhulp werd ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen, het
universitair talencentrum van de KU Leuven (https://ilt.kuleuven.be).

