
visionary technology

De integrale aanpak van leesproblemen, 
laaggeletterdheid en dyslexie? 
Dat is het samenwerken van alle actoren 
om leesproblemen te voorkomen waar 
mogelijk en de juiste hulp bieden bij 
hardnekkige problemen ...

“Lezen als 
middel om te 
leren, een leven 
lang.”

SENSOTEC 
INFORMEERT

Schooljaar 2020-2021? In tijden van onzekerheid bieden 
digitale tools alvast een helpende hand, voor school- én 
thuisgebruik!
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Hoe zorg je voor 
meer goesting 
in lezen? Ook 
hier geldt: jong 
geleerd is oud 
gedaan ...

Zorg op maat, 
met de juiste 
invulling van elk 
zorgniveau, doet 
leerlingen groeien.

Stel je vragen 
tijdens de nieuwe 
infosessiewebinars 
dit najaar. 
Schrijf je in!

Kan technologie ongelijkheid verkleinen?
Jazeker, want digitale educatieve tools zorgen voor continuïteit. 
Wat op school gestart wordt, kan thuis zelfstandig of met 
een beetje ondersteuning verdergezet worden.

Digitale educatieve tools voor school én thuis
die elke leerling meetrekken in de positieve spiraal van leesplezier, -motivatie & -vaardigheid

Het gaat zo snel in dat eerste leerjaar. Lezen moet je leren en dat loopt niet altijd van een 
leien dakje. Zelfs in een normale situatie scoren ongeveer 35% leerlingen die een D 
(zwak tot zeer zwak) of E (zeer zwak) scoren bij de 3 minuten toets (DMT). 

Go! CLB Nova (Tongeren) lanceerde het “Closing the gap”-project onder leiding 
van Dhr. Johan Coenegrachts, psycho-pedagogisch consulent. Om zo vroeg mogelijk 
de kloof tussen zwakke en sterke lezertjes te dichten werd Bouw! tutorlezen 
aanbevolen in alle scholen van de regio’s Zuid-Limburg en Genk-Maasland. 

Stilstand leidt tot achterstand, aldus Johan. Alleen de sterke lezertjes zullen zich 
na corona nog kunnen handhaven en zullen misschien zelfs leerwinst geboekt hebben. 
De grote meerderheid zal er op achteruit gegaan zijn. En de D/E groep leerlingen? 
Die zijn het weinige dat ze al konden ondertussen kwijtgespeeld.  Misschien denk je, dat halen 
ze wel weer in. Maar daar loert het Mattheüs effect om de hoek! De bewezen effectiviteit van dit 
interactieve leesprogramma voor 5-6 jarigen overtuigde Johan en zijn team van de meerwaarde 
van digitale tools om ieder kind helemaal mee te krijgen in het leerproces dat lezen is. 



Hoe stimuleer je de goesting om te lezen?

• Zorg eerst voor plezier in lezen. Dat heeft een positief effect op de intrinsieke leesmotivatie (zo-
als nieuwsgierigheid of willen opgaan in een verhaal). Neem daarom leesbarrières weg.

• Wek de interesse van de leerling door bijv. samen het eerste hoofdstuk te lezen.

• Voorzie het juiste aanbod van boeken op school (en thuis).  De boeken moeten voldoende  
aansluiten bij de interesses & het lees- en cognitieve niveau van het kind.

• Betrek & motiveer de ouders! Kinderen van ouders die heel positief staan t.o.v. lezen, lezen veel 
beter (PIRLS, 2016). De leeshouding van de ouders bepaalt in hoge mate of een kind een boeken-
liefhebber wordt.

Leesplezier

Leesmotivatie

Leesfrequentie

Leesvaardigheid
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www.sensotec.be/boekies

Boekies (4-14j): de digitale leesmotiverende schoolbib 
met meer dan 2000 boeken, voor- en nabeschouwingen 
en interactieve leesondersteuning. 

• Ruim en zeer gevarieerd boekenaanbod.
• Voor alle leerlingen, van zwakke tot sterke lezers.
• Stimuleert klassikaal werk, biedt wisselende werkvormen, 

geeft inzicht in leesinteresses en -vorderingen.

Beter voorkomen dan genezen...

• Pak leesproblemen preventief aan.  Krijg 
snel een goed zicht op de aard van lees- en 
spellingproblemen. 

• De waarde van directe feedback. Educatieve 
software zoals Bouw! biedt niet alleen extra 
oefening op maat, maar ook ingebouwde 
directe feedback op de prestaties. Dankzij de 
rapportage kan de leerkracht analyseren en 
tijdig bijsturen of extra motiveren.

Bouw! (5-8j): computergestuurd interventieprogramma 
om leesproblemen te voorkomen. Wordt ingezet vanaf de 
3de kleuterklas. De gerichte ondersteuning door de tutor 
werkt motiverend en is praktisch goed uitvoerbaar, zowel 
op school als thuis.

• Bewezen effectief in 2 onafhankelijke studies. 
Lees er alles over op: http://www.sensotec.be/bouw/#tab-studies 
Succesvol toegepast in meer dan 5.000 Nederlandse 
scholen, bij meer dan 70.000 leerlingen.

• Aanvullend op de schoolleesmethode.

www.sensotec.be/bouw



Remediëring & extra ondersteuning 

• Lezergame - LEZEN (6-8j):  Educatieve lees-
game die beginnende, anderstalige maar 
ook vastgelopen lezertjes op een speelse en 
zelfstandige manier extra leestraining geeft.

• BLOON -SPELLING (6-12+): Methode-onaf-
hankelijk oefenprogramma voor spelling dat 
gebruik maakt van bestaande of eigen woor-
denlijsten. Ideaal om de spellingmethode die 
je in de klas gebruikt extra mee in te oefenen. 
Ook geschikt om vreemde talen in te oefenen.

Dyslexie, anderstalig, ...
en toch zelfstandig aan de slag!

• Alinea Suite (8+):  Zeer gebruiksvriendelijke 
compenserende software die helpt bij lezen, 
schrijven en leren op alle platformen: desktop, 
laptop, Chromebook, mobile, online | iOS, 
Android, Win & MAC. 

• Kurzweil 3000 (8+): Meest complete  
compenserende software met 13 talen en  
unieke studietools. Voor alle platformen.  
Werkt op basis van het KES-formaat.

Gratis voorleessoftware project 
LeesVoor Vlaanderen

• Initiatief van de Vlaamse overheid.
• Met Alinea of Kurzweil 3000 heb je de beste digitale 

tools in handen voor het werken in je ADIBib digitale 
hand- en werkboeken. 

• Voor alle leerlingen met attest, ook voor leerlingen 
van het buitengewoon onderwijs anderstalige leerlingen

• Alle info voor ouders, leerlingen en leerkrachten:  
www.sensotec.be/GVS

www.sensotec.be/alinea 
www.sensotec.be/k3000

www.sensotec.be/lezergame
www.sensotec.be/bloon

Boekies leesplatform

Bouw!

Lezergame

BLOON

Alinea | Kurzweil 3000

Basis

Preventie

lezen

spellen

Compenseren - lezen & schrijven

3de kleuterklas einde basisschool

Remediëren 
De juiste ondersteuning op 
elke leeftijd? 
• Meer leesplezier
• Meer leesmotivatie
• Betere leesvaardigheid
      (technisch & begrijpend lezen)

Het Sensotec educatieve software aanbod
ondersteunt een integrale aanpak van preventie, over remediëren tot compenseren

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat problemen met lezen, spellen en begrijpend lezen bij heel wat leer-
lingen kunnen vermeden worden. Deze problemen voorkomen zorgt ervoor dat er minder leerlingen moeten 
overzitten, doorverwezen worden naar externe hulp, frustraties opstapelen met een laag zelfbeeld als gevolg. 



Sensotec nv/sa 

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49
E info@sensotec.be

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Namur (Jambes)
T +32 81 71 34 60 

Sensotec Antwerpen 
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen-Stabroek
T+32 3 828 80 15 

www.sensotec.be
www.dyslexie.be

Vragen of opmerkingen?  
BEL of MAIL ons: 050 40 47 41 of consulenten@sensotec.be

Service & Support
T +32 50 40 47 47
E support@sensotec.be 

Sensotec-infosessiewebinars najaar 2020 
Voor leerlingen, studenten, ouders, (zorg)leerkrachten, therapeuten en andere begeleiders

Maak kennis met ons aanbod educatieve software

Tijdens onze gratis webinarsessies lichten onze consulenten je kort alle producten 
toe. Daarnaast gaan ze ook dieper in op het idee en belang van een integrale aanpak 
 van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.   

• Dinsdag 15/09: infosessie compenserende software
• Dinsdag 22/09: infosessie preventieve en remediërende software
• Donderdag 24/09: infosessie compenserende software
• Donderdag 01/10: infosessie preventieve en remediërende software 

Schrijf je nu gratis in op: www.sensotec.be/infosessies.

Beperkt aantal plaatsen. Kies je moment:
We organiseren telkens een namiddagsessie (14u -15u) en avondsessie (19u30 - 20u30u).

Download of vraag 
ons gratis druk-
werk aan op:
www.sensotec.be/
drukwerk

Taalachterstand wordt vaak al opgelopen in het basisonderwijs, een zorgelijke ontwikkeling omdat 
jongeren met een taalachterstand meer risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden. 

Inzetten op preventie, remediëren en compenseren voor wie met hardnekkige leesproblemen kampt, voor-
komt schoolmoeheid en verhoogt de leermotivatie.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Brede basiszorg
zorg aan ieder kind

Verhoogde zorg
aan lln met specifieke onderwijsbehoeften

Uitbreiding zorg
aan lln met vermoedens stoornissen

of blijvende problemen

overstap 
school op maat

schooloverstijgende zorg

Inzetbaar in 
het Bubao

Inzetbaar in het 
Bubao & Buso

Inzetbaar in het 
Bubao & Buso

Inzetbaar in het 
Bubao & Buso

Basis Preventie Remediëren Compenseren

Digitaal lees-
platform voor 

de ganse 
basisschool

Tutorgestuurde 
preventieve 
leessoftware, 

vanaf mid 
3de kleuter

Spelling- of 
leessoftware, 

vanaf 6 jaar

Software die 
helpt bij lezen, 

schrijven en 
leren

Met 
audiovisuele

leesonder-
-steuning

Detectie van 
hardnekkige 
leesproblemen

Voor leerlingen 
met schrijf- en 

leesproblemen

Voor leerlingen 
met dyslexie & 

anderstaligen

Voor leerlingen 
met dyslexie, 

anderstaligen

Voor leerlingen 
met dyslexie, 
dysorthografie, 

anderstaligen

Voor leerlingen 
met dyslexie, 

dyspraxie
dysorthografie, 

anderstaligen

Werkt motiverend  I  Voorkomt leerachterstand & frustratie I  Laat zelfvertrouwen groeien I  Verhoogt zelfredzaamheidVerhoogt ze

Interventieprogramma's 
aangepast aan het juiste zorgniveau  >>
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In deze fase is 
preventie en 
remediëren het 

meest aan-
gewezen

Flyer infosessies
Flyer  LeesVoor

Brochures 
Brief aan de ouders

...


