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Kurzweil 3000 v15 

voor Windows 

Wat is nieuw in deze versie?  

Een gloednieuwe gebruikersomgeving 

Bij het opstarten van Kurzweil 3000 krijg je voortaan eerst de startpagina (A) te zien waarop je de tip 

van de dag kan lezen, recente documenten kan openen, nieuwe teksten, Mindmaps en Hoofdlijnen 

kan aanmaken en documenten kan scannen: 
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Bovenaan het Kurzweil 3000 venster bevinden zich de menubalk en de tabbladen Kurzweil 3000 (A), 

Lezen (B), Schrijven (C) en Scannen (D). Het systeem van de tabbladen is nieuw in vergelijking met de 

vorige versie van Kurzweil 3000. Je zal zien dat de knoppen anders geschikt zijn. Ze zijn verdeeld over 

het lint en de werkbalk van de verschillende tabbladen. Geen nood, ze zijn nog allemaal aanwezig.  

Naast de tabbladen bevinden zich de leesknoppen (E) en de knop Luidop/Stil lezen (F). 

Aan de rechterkant van het Kurzweil 3000 venster bevinden zich nu ook snelmenu’s met opties voor 

lezen, opzoeken en online taken (G). 

Elk tabblad (behalve het tabblad Kurzweil 3000) bevat bovenaan een lint (H) en aan de linkerkant een 

werkbalk met knoppen (I): 

 

Je kan tabbladen weergeven en verbergen en knoppen toevoegen en verwijderen via het 

rechtermuisknopmenu. 

Ook de Kurzweil 3000 taakbalk heeft een nieuw uitzicht: 
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Spellingcontrole in kleef- en tekstnotities 

Woorden die de spellingcontrole niet herkent, worden rood onderlijnd tijdens het typen in kleef- en 

tekstnotities. Zo weet je dat je die woorden nog eens goed moet nakijken en kan je het woord indien 

nodig vervangen door het gecorrigeerde woord. 

 

Tekst doorhalen 

Naast markeren en omcirkelen, kan je nu ook tekst doorhalen. Dit kan handig zijn bij opdrachten in 

werkboeken. 

 

Ondersteuning voor Google Drive 

Als je over een Google-account beschikt en Google Drive hebt geïnstalleerd, kan je bestanden van 

Google Drive rechtstreeks in Kurzweil 3000 openen. Klik hiervoor in het uitklapmenu op de knop 

Openen vanuit Google Drive. 
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Een andere manier is via het menu Bestand. 

 

Indien je nog niet bent ingelogd bij Google Drive, krijg je de vraag om in te loggen. 

Er verschijnt een verzoekpagina met de vraag of Kurzweil 3000 je Google Drive-bestanden mag 

bekijken en beheren. Klik op Toestaan. Je krijgt een bevestigingspagina te zien. Sluit die pagina. 

Het dialoogvenster Openen vanuit Google Drive verschijnt. Kies een bestand uit de lijst of uit één 

van de mappen en klik op Openen. 

Gebruikersopties bij eerste opstart 

In vorige versies van Kurzweil 3000 moest je tijdens de installatie enkele keuzes maken. Dit zal je nu 

pas moeten doen de eerste keer dat je Kurzweil 3000 met een bepaalde gebruikersaccount opstart: 

 Bij Gebruikersniveau: maak een keuze tussen Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO, 

Hoger onderwijs of Volwassenen. 

 Bij standaard voorleesstem: maak een keuze tussen Acapela Jeroen, Acapela Zoe, Acapela 

Daan of Acapela Jasmijn. 

 Bij woordenboek: maak een keuze tussen Van Dale Verklarend Nederlands, Van Dale 

Nederlands voor de basisschool, Van Dale Nederlands als tweede taal. 
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Verbetering gebiedsbewerker 

Je kan nu meerdere zones selecteren en ze tegelijk verwijderen. Of je kan de instellingen van 

meerdere zones tegelijk wijzigen. 
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Verbetering bij verwijderen onderliggende tekst 

Vroeger kon je maar één woord per keer selecteren en verwijderen. Nu kan je meerdere woorden na 

mekaar tegelijk selecteren en verwijderen. 
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Afdrukvoorbeeld 

Het is nu mogelijk om eerst een afdrukvoorbeeld te bekijken vooraleer je gaat afdrukken. Ga 

hiervoor naar het menu Bestand en dan Afdrukken. In het dialoogvenster kan je vervolgens klikken 

op Preview. 

 

Lezen hervatten 

Was je tijdens de vorige sessie van Kurzweil 3000 een document aan het lezen? Bij het starten van 

een nieuwe sessie zal je gevraagd worden of je verder wil gaan met lezen in dat document. 

 

Klik op Ja om onmiddellijk verder te gaan met lezen vanaf het punt waar je de vorige keer gestopt 

was. 
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Klik op Nee als je naar de startpagina van Kurzweil 3000 wil gaan. 

Wanneer je dat document op een later tijdstip opent, zal de cursor zich dan op de plaats bevinden 

waar je de vorige keer gestopt bent met lezen. 

Verbetering Screenshot-lezer 

Heb je al een document openstaan met afbeeldingen of tekst terwijl je de Screenshot-lezer gebruikt, 

dan komt de vraag of je het resultaat van de Screenshot-lezer wil toevoegen aan dit document: 

 

Klik op Ja om het toe te voegen. 

 Is de optie Screenshot-lezer zet afbeelding om naar tekst in het venster Opties tabblad 

Beeld aangevinkt? Dan krijgt de huidige pagina een pagina-einde gevolgd door de nieuwe 

tekst. 

 Is de optie Screenshot-lezer behoudt de afbeelding aangevinkt? Dan verschijnt de afbeelding 

op een nieuwe pagina. 

Klik op Nee om een nieuw document aan te maken. De tekst verschijnt in een nieuw document. 

Klik op de knop Lezen  om de tekst te lezen. Als je klaar bent met lezen dan kan je de tekst Sluiten 

of Opslaan. 

College Writers Dictionary als woordenboekkeuze 

De Engelse woordenboeken werden uitgebreid met de College Writers Dictionary. 

Kleine verbeteringen 

 Upgrade van FineReader (OCR-software) 

 Upgrade van de Acapela-stemmen 

 Ondersteuning van het PNG-formaat 

 Update van Teamviewer naar versie 11 

 Update van KES-Tools naar versie 1.12 

 Pdf openen van bladwijzer tot bladwijzer 

 Bookshare bevat nu ook boeken met afbeeldingen (enkel voor abonnementhouders van 

Bookshare) 
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Reeds nieuw vanaf v14 Flex 

Nieuwe opties bij de Screenshot-lezer 

Via het menu Hulpmiddelen > Opties > Beeld (of Ctrl + F1 en dan Beeld) vind je nu twee nieuwe 

keuzemogelijkheden voor de Screenshot-lezer: 

 

 Screenshot-lezer zet afbeelding om naar tekst 

Standaard is de tweede optie aangevinkt waardoor de Screenshot-lezer de afbeelding omzet naar 

tekst. De tekst die je geselecteerd hebt met de Screenshot-lezer verschijnt dan in een tekst-KES-

document. 

Voorbeeld: 
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 Screenshot-lezer behoudt de afbeelding 

Als je de eerste optie aanvinkt, maakt de Screenshot-lezer een beeld-KES-document aan. Er wordt 

uiteraard OCR (tekstherkenning) toegepast zodat je de tekst wel kan voorlezen. 

Voorbeeld: 

 

  



  

p. 11 

Taal gebruikersinterface wijzigen 

Je kan nu via het menu Bestand de taal van de gebruikersinterface wijzigen: 

 

Taal- en stemtagging 

Met Kurzweil 3000 kan je nu zelf taal- en stemtags toekennen aan je document. Het is ook mogelijk 

om bestaande tags te wijzigen of te verwijderen. 

Knop Taaltags 

Klik op de knop Taaltags op de werkbalk of gebruik de sneltoets Ctrl + F2 om het venster voor taal- 

en stemtagging weer te geven. 

 

Als de pagina markeringen bevat, krijg je de melding dat deze tijdelijk worden uitgeschakeld. Wees 

gerust, deze markeringen gaan niet verloren. Ze zijn gewoon eventjes niet zichtbaar zodat je je kan 

concentreren op het taggen. Na het sluiten van het venster Taaltags komen ze terug tevoorschijn.   
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Vink het selectievakje Deze boodschap niet opnieuw tonen aan als je dit venster de volgende keer 

liever niet meer te zien krijgt. Klik op OK om verder te gaan. 

 

Weergave van taal- en stemtags 

Als de pagina al taal- of stemtags bevat, worden ze als volgt weergeven: 

 

Een gebied of woord met eenzelfde taaltag wordt aangeduid in eenzelfde kleur. Bovenaan staat 

genoteerd welke taal aan deze tekst toegekend werd (NL = Nederlands; EN = Engels; FR = Frans en DE 

= Duits). Als dit blok ook een stemtag bevat, dan zie je naast de taal ook de stem staan. 

Taal- en stemtags aanbrengen 

Het venster Taaltags bevat vier taalknoppen. Standaard is dit 

een Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taalknop. Indien 

het aanvinkvakje Stemtags aangevinkt is, kan je in het vak 

daaronder aanvinken met welke stem er moet voorgelezen 

worden. 

Indien je liever geen stemtags toekent, dan kan je het vakje 

Stemtags in het venster Taaltags uitvinken. De tekst zal dan 

met de standaardstem voor die taal worden voorgelezen. 
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Je kan de standaardstem wijzigen via het menu Hulpmiddelen > Opties > Lezen > Spreker (of Ctrl + 

F1 en dan Lezen > Spreker). 

 

De talen die in het venster Taaltags verschijnen alsook hun volgorde kan je wijzigen via het menu 

Hulpmiddelen > Opties > Taaltags (of Ctrl + F1 en dan Taaltags). Bij elk keuzelijstje kan je een taal 

kiezen uit de talen die op je systeem geïnstalleerd staan. Ook kan je per taal één of meerdere 

stemmen aan- of uitvinken. Standaard worden er drie stemmen aangevinkt per taal. Je zal dan in het 

venster Taaltags uit deze stemmen kunnen kiezen om een stemtag aan te brengen in het document. 
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Klik op een taalknop in het venster Taaltags om hem te activeren. Daarna kan je de tekst selecteren 

waaraan je de taaltag wil toekennen met behulp van de kaderselectie of de cursorselectie: 

Kaderselectie 

 

Standaard is de kaderselectie geactiveerd. Je maakt dan een 
selectie door een selectiekader te trekken rond de tekst 
waaraan je een taaltag wil koppelen. Kaderselectie is enkel 
beschikbaar bij beeld-KES-documenten, niet bij tekst-KES-
documenten. 
 

Cursorselectie 

 

Met de cursorselectie selecteer je tekst op de manier waarop 
je dat normaal doet met de cursor. Eventueel kan je ook 
dubbelklikken op een woord om enkel aan dat ene woord een 
taaltag te koppelen. 
 

De tekst die je geselecteerd hebt, bevat nu een taal- en eventueel een stemtag in de taal van de 

actieve taalknop. 

Taal- en stemtags verwijderen 

Om een tag te verwijderen moet je eerst de knop Wissen activeren. 

 

Daarna kan je ofwel met behulp van de kaderselectie of de cursorselectie de tekst selecteren 

waarvan je de taaltag wenst te verwijderen. Als je een taaltag verwijdert, verwijder je 

vanzelfsprekend ook de daarbij horende stemtag. 

Venster Taaltags sluiten 

Klik nogmaals op de knop Taaltags in de werkbalk om het venster Taaltags te sluiten. Of klik op het 

kruisje in de titelbalk van het venster. 
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Automatische taalherkenning 

Het is nu ook mogelijk om de voorleestaal in te stellen op Automatisch via de werkbalk van Kurzweil 

3000: 

 

Tenzij er taaltags aan de pagina zijn toegekend, zal Kurzweil 3000 de taal dan zelf herkennen tijdens 

het lezen van de tekst. Er zal automatisch gewisseld worden van voorleestaal.  

Deze automatische taalherkenning gebeurt standaard per alinea.  

De volgende tekst zal bijvoorbeeld bij het wisselen van de alinea’s in de correcte talen worden 

voorgelezen: 

Thank you for your e-mail. I am out of the office. Your message will not be forwarded. For 

urgent matters, please contact my colleagues.  

Best regards 

Dank voor uw bericht. Wegens afwezigheid kan ik uw e-mail niet beantwoorden. Voor 

dringende zaken kunt u contact opnemen met mijn collega’s.. 

Met vriendelijke groet 

Merci pour votre e-mail. Je suis absent et ne pourrai répondre à votre message. Celui-ci ne 

sera pas transféré. En cas d’urgence vous pouvez contacter mes collègues 

Bien à vous 

De eerste twee paragrafen worden in het Engels gelezen, de volgende twee in het Nederlands en de 

laatste twee in het Frans.  

 

Deze automatische taalherkenning gebeurt standaard per alinea, maar kan ook ingesteld worden op 

herkenning per zin (tot aan een leesteken zoals punt, vraagteken of uitroepteken). Je kan dit instellen 

via het menu Hulpmiddelen > Opties > Lezen > Extra (of Ctrl + F1 en dan Lezen > Extra): 
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Bij taalherkenning per zin zullen volgende zinnen bijvoorbeeld in de juiste taal worden voorgelezen, 

hoewel ze zich in één alinea bevinden:  

Goede morgen, hoe gaat het met u? Bonjour, je suis heureux de vous voir. 

De alinea begint in het Nederlands, maar na het eind van de eerste zin wordt de daarop volgende 

tekst herkend als Frans. Vanaf daar wordt de tekst in het Frans voorgelezen.  


