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De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer 

Het gebruik van de Brailliant toetsen 

 
Brailletoetsenbord 
Gebruik de 8 brailletoetsen (die geplaatst zijn zoals op de bekende Perkins 
brailletypemachine) om tekst in te voeren. De 8 toetsen van het brailletoetsenbord zijn 
gepositioneerd boven de braillecellen. Sommige commando’s worden uitgevoerd door 
middel van een brailleletter in combinatie met de Spatietoets. 
 

 
Commandotoetsen: 
De zes commandotoetsen zijn gepositioneerd aan beide zijden van de braillecellen, toetsen 
1-2-3 aan de linkerkant, toetsen 4-5-6 aan de rechterkant. Om bijvoorbeeld Commandotoets 
T uit te voeren, drukt u op de Commandotoetsen 2-3-4-5 voor de brailleletter T.  
 
 

 
 
Duimtoetsen: 
De vier toetsen aan de voorzijde van de brailleleesregel worden normaliter bediend door 
middel van de duimen, vandaar de aanduiding ‘Duimtoetsen’ om ze te onderscheiden van de 
andere toetsen. Gebruik de duimtoetsen voor braillenavigatie. Met de twee buitenste 
duimtoetsen kunt u navigeren naar het vorige (linker) of naar het volgende (rechter) 
onderdeel. Met de twee binnenste duimtoetsen kunt u 32 of 40 karakters (afhankelijk van 
uw brailleleesregel) terug (links) of vooruit (rechts) schuiven. In Jaws worden de 
duimtoetsen van links naar rechts soms ook aangegeven met T1 (Up), T2 (Left), T3 (Right) en 
T4 (Down). 
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Brailliant Sneltoetsen lijst voor Jaws 
 
De lijst hieronder beschrijft alle Commando’s voor de Brailliant om effectief uw Jaws schermlezer 
met de knoppen en toetsen van de Brailliant leesregel te kunnen bedienen. Nogmaals; met 
commandotoetsen worden de 6 kleine ronde toetsen bedoeld die zich aan de linker- en 
rechterzijde van de braillecellen bevinden. Met de Brailletoetsen worden de 8 Perkins-stijl toetsen 
bedoeld die zich boven de braillecellen bevinden.  
 
Let op: in de Jaws-instellingen kunnen praktisch alle braille-sneltoetsen naar uw eigen wensen 
aangepast worden. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk. De onderstaande lijst beschrijft dan ook 
de sneltoetsen zoals die in de standaard Jaws-instellingen ingesteld zijn. 

BASISCOMMANDO’S 

Braille navigatie 

Ga naar vorige regel   Buitenste linker duimtoets 
Verschuif braillecellen naar links  Binnenste linker duimtoets 
Verschuif braillecellen naar rechts Binnenste rechter duimtoets 
Ga naar volgende regel   Buitenste rechter duimtoets 
Beweeg naar links op huidige regel Buitenste + binnenste linker duimtoets 
Beweeg naar rechts op huidige regel Buitenste + binnenste rechter duimtoets 
Routing knoppen    Breng cursor naar braillecel 
Focus volgt braille:    Buitenste linker + buitenste rechter duimtoets 
Braille volgt focus:    Binnenste linker + binnenste rechter duimtoets 

Windows commando’s 

Start Menu:  Spatie met brailletoets 3-4 
Menu Balk:  Spatie met M 
Applicatie toets: Spatie met M en brailletoets 7  
Minimaliseer alle toepassingen:  Commandotoets D 
Enter:  Brailletoets 8 
Backspace:  Brailletoets 7 
Escape:  Spatie met E 
Alt-Tab:  Spatie met T 
Schakel Caps Lock in/uit: Spatie met brailletoets 7  
Open lijst of combo box  Spatie met brailletoets 1-3-5 
Sluit lijst of combo box:  Spatie met brailletoets 2-4-6 

Navigatie commando’s 

Pijl omhoog Spatie met brailletoets 1 
Pijl omlaag Spatie met brailletoets 4 
Pijl naar links  Spatie met brailletoets 3 
Pijl naar rechts Spatie met brailletoets 6  
Home Spatie met brailletoets 2-3  
End Spatie met brailletoets 5-6  
Page-Up Spatie met brailletoets 1-2  
Page-Down  Spatie met brailletoets 4-5  
Tab Spatie met brailletoets 4-6 
Shift-Tab Spatie met K 
Bovenkant van document Spatie met L 
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Onderkant van document  Spatie met brailletoets 4-5-6 
Volgend documentvenster  Spatie met N 
Vorig documentvenster  Spatie met brailletoets P 
Sluit documentvenster: Spatie met brailletoets 2-5-6  
Beweeg het brailledisplay naar de  
bovenste regel op het scherm  Commandotoets 2-3  
Beweeg het brailledisplay naar de  
onderste regel op het scherm Commandotoets 5-6  
Spreek dialoog box in tab order Commandotoets 2-3-4-6  

Leescommando’s  

Spreek karakter uit Commandotoets 3-6  
Spreek vorige regel uit  Commandotoets 1   
Spreek regel uit Commando C  
Spreek volgende regel uit Commandotoets 3  
Spreek word uit Commandotoets 2-5 
Spreek vorig word uit  Commandotoets 2  
Spreek volgend woord Commandotoets 5  
Spreek alles uit Commandotoets 1-2-3-4-5-6 
Schakel spraak in/uit  Commando U  
Selecteer een spraakprofiel Commando V  

Cursor commando’s 

Schakel tussen de JAWS en PC cursor  Commandotoets 4  
Breng JAWS cursor naar PC Commando I 
Breng braille naar actieve cursor  Commandotoets 6  

Braille commando’s 

Schakel tussen braillemodus (Lijn, Gestructureerd,  
Spraakgeschiedenis, Attribuut) Spatie met brailletoets 2-5 
Start braille Autolezen  Commando R 
Verhoog braille Autolezen snelheid  Commandotoets 3-4-5 
Verlaag braille Autolezen snelheid Commandotoets 1-2-6 
Verander braille-instelling kortschrift  Commando G 
Schakel braillekortschrift in/uit voor Jaws 11 Spatie met brailletoets G 
Toon huidig braillekortschrift woord  Commando W 
Wijzig JAWS opties  Commando O 
Schakel tussen 6 en 8 punts braille Commando 2-3-5 
Wijzig braillebreedsprakigheid Commando B  

Informatie commando’s 

Toetsenbord help:  Commando H  
Toon lijst met iconen in taakbalk:  Commandotoets 2-3-5-6 
Sneltoets Help:  Commandotoets 3-5-6 
JAWS venster:  Commando J 
Start JAWS taaklijst  Commando S 
Spreek titel van actief venster: Commando T 
Spreek systeemtijd: Commando Z  
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Bewerkingscommando’s 

Knip naar klembord  Spatie met brailletoets X 
Kopieer naar klembord  Spatie met brailletoets C 
Plak van klembord  Spatie met brailletoets V 
Delete:  Spatie met brailletoets D 

Internet Explorer commando’s  

Ga naar vorige  Commandotoets 1-2-3-5-6 
Ga naar volgende Commandotoets 2-3-4-5-6 
Creëer lijst met links op webpagina  Commandotoets 3-4-6  
Creëer lijst met frames op webpagina Commandotoets F  
Creëer lijst met headings op webpagina Commandotoets 2-3-6  

PC TOETSENBORD EMULATIE VOOR BRAILLIANT  

 
Het brailletoetsenbord van de Brailliant gebruiken om tekst te typen gaat vanzelfsprekend. 
Bij het typen en verwijderen van letters, hoofdletters en het bewerken van de tekst zorgt 
Jaws ervoor dat uw brailledisplay toont wat u typt. Met behulp van Jaws kunt u ook 
braillecommando’s gebruiken om uw computer te bedienen. Dat gaat door middel van 
sneltoetscombinaties.   

Modificatietoetsen 

Modificatietoetsen worden gebruikt om toetscombinaties te emuleren zoals CTRL, ALT, 
WINDOWS Key, SHIFT, de JAWS toets en de INSERT toets. Om gebruik te maken van deze 
toetsen tijdens het typen van tekst, volg de volgende instructies.  

1. Druk SPACE met PUNT 8 gevolgd door de corresponderende modificatietoets.  
2. Wanneer u de modificatietoets hebt ingevoerd, laat de toetsen los en druk  

vervolgens het overige deel van de sneltoetscombinatie. Om bijvoorbeeld 
CTRL+SHIFT+A te typen, drukt u eerst SPATIE met Brailletoets 7-8, laat de toetsen 
los en druk vervolgens A (brailletoets 1).  

SHIFT: SPATIE met brailletoets 7-8 
CTRL: SPATIE met brailletoets 3-8 
ALT: SPATIE met brailletoets 2-8 
WINDOWS toets: SPATIE met brailletoets 1-8 
Functie toetsen (F1 tot F12): SPATIE met brailletoets 4-8 
JAWS toets: SPATIE met brailletoets 5-8 
INSERT toets: SPATIE met brailletoets 6-8 

Functietoetsen 

Om de functietoetsen te emuleren (F1 tot F12), druk dan SPATIE met brailletoets 4-8 
gevolgd door de letters A tot L (voor 1 tot en met 12). Om bijvoorbeeld de F7 toets te 
emuleren, druk SPATIE met brailletoets 4-8, gevolgd door G (brailletoets 1-2-4-5). Wanneer 
u een functietoets met een andere toets combineert, dient u de noodzakelijke 
modificatietoetsen tegelijkertijd met SPATIE met brailletoets 4-8 ingedrukt te houden. 
Wanneer u bijvoorbeeld INSERT+F3 wilt emuleren, druk SPATIE met brailletoets 4-5-8, 
gevolgd door C (brailletoets 1-4). 
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Modificatie commando’s 

De volgende commando’s kunnen gebruikt worden in combinatie met de 
modificatietoetsen.  
Pijl omhoog Spatie met brailletoets 1 
Pijl omlaag Spatie met brailletoets 4 
Pijl naar links  Spatie met brailletoets 3 
Pijl naar rechts Spatie met brailletoets 6  
Home Spatie met brailletoets 2-3  
End Spatie met brailletoets 5-6  
Page-Up Spatie met brailletoets 1-2  
Page-Down  Spatie met brailletoets 4-5  
Enter brailletoets 8 
Backspace  brailletoets 7 
Delete Spatie met brailletoets D 
Escape  Spatie met brailletoets E 
Tab Spatie met brailletoets 4-6 
Shift-Tab  Spatie met brailletoets K 
 
 

Het toewijzen van sneltoetsen binnen Jaws 
 
Binnen Supernova kunnen de braille-sneltoetsen naar uw eigen wens ingesteld worden. Dit 
kunt u als volgt doen: 

1. In uw Jaws menu, ga naar de optie ‘Hulpprogramma’s’. Kies in het submenu voor 
‘Toetsenbordbeheer’.  

2. Nu opent zich een nieuw venster ‘Jaws Toetsenbordbeheer’, waar de verschillende 
toetsaanslagen opgenomen zijn per programma’s. 

3. Aan de linkerzijde vindt u een lijst met programma’s. Kies hier voor ‘Default’.  
4. Aan de rechterzijde verschijnt er nu een lange lijst met mogelijke sneltoetsen. Kies 

hier de sneltoets die u wilt wijzigen. Als voorbeeld nemen we ‘BraillePanRight’. Als u 
hierop een ‘Enter’ geeft, opent zich een venster ‘Script documentatie’ waarin u een 
omschrijving vindt van de sneltoets. Druk Escape om terug te keren naar de lijst. 

5. Er zijn verschillende opties mogelijk. Druk op Ctrl+A om een toetsaanslag toe te 
voegen. Druk op Ctrl+H om een toetsaanslag te veranderen. 

6. Als voorbeeld veranderen we de toetsaanslag van ‘BraillePanRight’. Zorg dat u met 
de focus op deze optie staat. Druk Ctrl+H. Een venster ‘Verander toetsaanslag’ opent 
zich. De naam van de sneltoets wordt genoemd onder ‘Scriptnaam’. Bij de knop 
‘Toekennen aan’ kunt u de braille-toetsen indrukken die u als sneltoets wilt 
instellen. Kies bijvoorbeeld de Rechter Buitenste Duimtoets (T4). Klik op Ok. U krijgt 
een melding met de vraag ‘Weet u zeker dan U default.JKM wilt wijzigen’. Klik op 
‘Ja’. 

7. Wanneer u een al bestaande braille-sneltoets kiest, krijgt u de melding ‘Toetsaanslag 
in gebruik’, met de omschrijving dat de sneltoets al is toegekend aan een handeling. 
Als u zeker weet dat u de sneltoets toch wilt wijzigen en de bestaande toekenning 
wilt vervangen, druk dan OK en nogmaals OK. 

8. U bent nu terug in ‘Jaws Toetsenbordbeheer’. Wanneer u dit venster sluit, kunt u uw 
gewijzigde braille-sneltoetsen toepassen. 


