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Met Audio Notetaker kun je noteren zonder te schrijven: je neemt een les of een voordracht  
op en de geluidsopname verschijnt op je computerscherm in de vorm van tijdsbalkjes. 
Je kunt de balkjes herschikken en aanvullen met extra geluids-, tekst- en beeldfragmenten. 
De meeste studenten zullen er met Audio Notetaker in slagen om de beste notities te maken!

Een nieuwe manier om te noteren

Veel mensen gebruiken bij het lezen en studeren een  
markeerstift om  belangrijke woorden aan te duiden. 
Zo kun je snel de kern van de tekst terugvinden, erover  
nadenken, ermee aan de slag gaan en natuurlijk: leren!

Wanneer je noteert tijdens de les, doe je dat meestal niet  
meteen om te studeren maar om informatie te verzamelen.
Je hoort de les maar één keer en je wil graag alles onthouden. 
Het is niet eenvoudig meteen alles op te schrijven wat  
belangrijk is. Voor sommige studenten is deze manier van 
noteren zelfs onmogelijk.

Achteraf kun je de geluidsopnames aanvullen met dia’s  
van PowerPointpresentaties, illustraties, pdf-documenten, 
gesproken commentaar, of je kunt er ook gewoon tekst bij 
typen. Zo maak je efficiëntere notities.

In Audio Notetaker start je met een geluidsopname : je neemt een les  
of voordracht op met je smartphone, dictafoon of rechtstreeks  
op je pc. Audio Notetaker toont elk geluidsfragment (meestal een stuk van 
een zin) als een balkje.
Met die balkjes kun je aan de slag: je duidt met kleur aan welke  
fragmenten belangrijk zijn – zoals met een markeerstift op  
papier – je herschikt en je schrapt de minder belangrijke stukken.

Zelf uitproberen? 
 Download een demoversie  op www.sensotec.be/audionotetaker  
en test het programma een maand lang gratis uit
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Niets meer missen!
De hele les wordt opgenomen en is makkelijk te herbeluisteren.

Efficiënt
Presentaties, tekst, links, opnames en kleurmarkeringen zitten verzameld op 
één plaats. Ze zijn snel terug te vinden met de verkenner van Audio Notetaker. 
De meeste studenten kunnen sneller en beter noteren met behulp van  
Audio Notetaker.

 

Voor wie? 
Audio Notetaker kan elke student helpen om beter te noteren, 
maar maakt een groot verschil voor studenten die 

• moeite hebben om schriftelijk te noteren
• problemen ondervinden om dingen te onthouden of  

om zich te concentreren
• de spreker moeilijk kunnen horen
• moeite hebben met organisatie en time management 
• een andere leerstijl hebben
• specifieke leerproblemen ondervinden
• afstandsonderwijs volgen
• lange tijd afwezig zijn wegens ziekte

Waarom?

Focus op inhoud, niet op alles tegelijk
Soms doe je zo je best om alles te noteren, dat je niet meer kunt volgen.  
Met Audio Notetaker kun je je concentreren op luisteren en begrijpen. 

Actief leren
Audio Notetaker geeft studenten de mogelijkheid om na te denken over de inhoud. 
Met behulp van markeringen kun je de leerstof actief verwerken en structureren.

Mobiel
Met Audio Notetaker kun je de lessen rechtstreeks met je laptop opnemen, 
of met je smartphone of dictafoon. 
Je importeert de opnames in Audio Notetaker om ze te bewerken, daarna 
exporteer je het bestand naar iTunes of Windows Media Player, zodat je het 
onderweg kunt beluisteren. 

Onafhankelijk
Soms doen studenten beroep op klasgenoten of op andere bronnen om 
notities over te nemen. Met Audio Notetaker heb je zelf controle over wat je 
noteert en leert. 


