
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!

Educatieve 
digitale tools 
die het lezen 
en schrijven 
helpen te 
bevorderen. 2

Compenserende 
software maakt 
niet lui, maar 
geeft moed & 
zin om ervoor te 
gaan. 3

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

4

Technologie in het onderwijs kan gelijke kansen positief beïnvloeden.
Klasse interview met Orhan Agirdag, professor in de pedagogische wetenschappen (KU Leuven)

Afstandsonderwijs veronderstelt digitalisering. De schrik leeft dat dit de kloof tussen 
arm en rijk groter maakt, maar van zodra iedereen vlot online toegang heeft, biedt  
technologie nét voordelen. 

Waar technologie tot nog toe vooral bij individuele problemen (bijv. Bednet voor een 
langdurig zieke leerling) werd ingezet, gaat dit nu veel ruimer. Zo ontsluit technologie 
kennis voor iedereen. Via een goed ontworpen adaptieve digitale leeromgeving 
kun je alle leerlingen mee krijgen naar het klasniveau. Bovendien bereik je meer leerlin-
gen door te variëren in leerstofdragers. De kansen van leerlingen vergroten als je 
leerstof audiovisueel aanbiedt. Dit betekent niet dat tekst onbelangrijk wordt 
en resulteert evenmin in kwaliteitsverlies voor sterke leerlingen, maar wel in leer-
winst voor andere leerlingen. 

Het onderwijs heeft als taak iedereen evenveel kansen te geven, iedereen mee te nemen 
en kan technologie aanwenden om inclusief te werken. Het vraagt in het begin misschien wat 
aanpassing en inwerking, maar de leraar, die blijft baas, niet de software.

Educatieve tools zorgen voor continuïteit
Wat op school gestart wordt, kan thuis zelfstandig of 
met een beetje ondersteuning verdergezet worden.

Professor Orhan Agirdag, 
Bron: Klasse, 2/06/2020, 
Femke Van De Pontseele
(https://www.klasse.be/

223741/kan-technologie-
ongelijkheid-verkleinen/)



Hoe stimuleer je de goesting om te lezen bij 12+?

• Sluit aan bij de leefwereld van jongeren. Digitale dragers zijn niet meer weg te denken. Verlaag 
de drempel tot lezen door boeken ook op digitale dragers aan te bieden.

• Plezier in lezen voorop. Leesbarrières mogen het plezier niet hinderen. Want leesplezier 
leidt tot meer leesmotivatie, een hogere leesfrequentie en uiteindelijk een betere techniek.

• Voorzie in een ruim en aangepast boekenaanbod voor  school en thuis.  De boeken moeten 
voldoende aansluiten bij de interesses & het lees- en cognitieve niveau van de jongeren.

Leesplezier

Leesmotivatie

Leesfrequentie

Leesvaardigheid

.be

www.sensotec.be/boekies

Boekies, voor de eerste graad: de digitale 
leesmotiverende bib met meer dan 2000 boeken,  
voor- en nabeschouwingen en interactieve leeshulp.

• Ruim en zeer gevarieerd boekenaanbod
• Voor alle leerlingen, van zwakke tot sterke lezers
• Laat jongeren liever en dus ook meer lezen

Leren jezelf “verbeteren”...

• Leren kritisch zijn:  Al te vaak slaan leer-
lingen de zo nuttige zelfcontrole over. Bij 
BLOON moeten ze deze stap expliciet uit-
voeren: de “N” van nakijken.

• Leren van gemaakte fouten:  Door de zelf-
controlestap worden leerlingen zich bewust 
van hun werkpunten. Fouten worden telkens 
gevisualiseerd en er kan extra op geoefend 
worden, wat het leereffect verhoogt. 

BLOON, ook voor vreemde talen: Deze remediërende 
spellingsoftware is de digitale en verrijkte vorm van de 
succesvolle BLOON-methodiek om gerichter spelling in te 
oefenen. Terwijl de jongste leerlingen hiermee aan de slag 
gaan voor het vak Nederlands, kan BLOON in het middel-
baar onderwijs handig ingezet worden bij het oefenen van 
de spelling voor Engels, Frans, Duits of Nederlands als 2de 
taal.

• Eigen woordenlijsten, al dan niet met extra instructie
• Met logboek & feedbackmogelijkheid naar leerlingen
• Individueel of klassikaal

www.sensotec.be/bloon

typen
Bekijken | Lezen | Omdraaien | Opschrijven | Nakijken



Bekijken | Lezen | Omdraaien | Opschrijven | Nakijken

Gratis voorleessoftware 
LeesVoor Vlaanderen

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

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

• Voor alle leerlingen met attest, ook OKAN 
& leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

• Alle info voor ouders, leerlingen en leer- 
krachten vind je op: www.sensotec.be/GVS 

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

• Dyslexie | ADHD | Dysorthografie | ... :  
Leerproblemen draag je je leven lang mee.  
Deze leerlingen spannen zich vaak dubbel zo 
hard in terwijl de resultaten niet naar verwachting 
zijn. Onze software biedt hen zelfstandigheid en 
verbetert hun zelfvertrouwen.

• OKAN / anderstaligheid:  Anderstalige leer-
lingen zullen makkelijker de aansluiting met 
de taal en de klas maken als ze beroep kunnen 
doen op Alinea of K3000.  

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

Registreer je leerlingen nu opnieuw voor 
gratis Alinea of K3000 in ‘20-’21 op: 
https://www.adibib.be/register

Of het nu in het Nederlands, Frans of Engels is, 
onze compenserende software zorgt voor: 

• Beter tekstbegrip: Verklarende, vertalende en beeld-
woordenboeken zorgt voor een goed begrip van wat men leest. 

• Sneller werken: De leesondersteuning in de vorm van 
de meeleesbalk (zin en woord worden in een aparte 
kleur aangeduid) of voorleesfunctie laat hen heel wat 
vlotter door een tekst gaan. Met de markeer-en-samenvat 
functie gaat ook het instuderen een stuk sneller. 

• Correcter werken: Dyslexiespecifieke spellingcontrole, 
woordvoorspelling en nu ook de dicteerfunctie (spraak  
naar tekst) zorgen voor betere en correctere teksten.  

Unieke platformoverschrijdende aanpak!
De Alinea Suite & Kurzweil 3000 bestaan elk uit 4 onderdelen.

Voor Win & MAC
De software wordt geïnstalleerd 
op je PC of MAC en kun je op elk 
moment gebruiken (ook offline).

 Alinea PC voor Windows, 
gebruiksvriendelijke lees-, schrijf- 
en studeertools voor NL, FR, EN en DE.

 Kurzweil 3000 voor PC en 
MAC, 13 voorleestalen en de meest 
uitgebreide studietools (bijv. mind-
maps, ...) in KES-formaat.

Voor iOS & Android
Dankzij deze apps heb je eender 
waar en wanneer jouw mobiele 
leeshulp bij de hand. 

 Alinea app voor iOS & Android, 
de snelste scan-en voorleesapp voor 
je smartphone of tablet!

 Kurzweil 3000 Mobile leest je 
KES-documenten in verschillende 
talen voor, ook noteren en markeren 
kan. Extra mogelijkheden voor iOS.

 Voor webpagina’s: Web2Speech, 
ontwikkeld voor Alinea en K3000

Met deze extensie voor Chrome en Microsoft 
Edge (Chromium) heb je een onmisbare 
voorlees- en studeertool bij de hand, in een 
eigentijds design. Wordt nog uitgebreid met 
schrijftools. Ook bruikbaar voor Google Docs 
& Gmail.

 Voor online werken: Webapp in de 
Cloud, ontwikkeld voor Alinea en K3000

De webapp in de Cloud is de ultieme lees-, 
schrijf- en leersoftware: een flexibele op-
lossing bruikbaar op alle platformen, ook 
Chromebooks, zonder installatie. Connecteert 
met Google Drive, OneDrive & Dropbox. Sluit 
aan bij de W2S interface. 



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. Je kan kiezen tussen een sessie gericht op onze preventieve en remediërende 
software of een sessie gewijd aan onze compenserende software, of voor beide gaan. 
Zeker de sessie compenserende software is een aanrader voor elke leerkracht in het SO.

• Di. 15/09 & Do. 24/09: infosessies compenserende software
• Di. 22/09 & Do. 01/10: infosessies 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 - 20u30). 

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

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. Vroeg inzetten 
op preventie en remediëren is de sleutel. Tijdig compenseren voor wie kampt met hardnekkige leesproblemen 
zoals dyslexie voorkomt schoolmoeheid en verhoogt de leermotivatie. Compenserende software? Dat moet je 
zien als “de bril voor de slechtziende leerling”. En je ontzegt een leerling zijn of haar bril toch niet? Dit 
digitale hulpmiddel maakt leerlingen niet lui, integendeel, het geeft hen weer moed en zin om ervoor te gaan. 

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

Flyer infosessies
Flyer  LeesVoor

Brochures 
Brief aan de ouders

...


