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Voor kinderen vanaf 5 jaar
Bouw!:  interventieprogramma “leesproblemen voorkomen”

Merk je dat jouw kind moeite heeft met letterherkenning. Zijn er familieleden met 
dyslexie? Start vandaag nog met Bouw! en oefen 4 keer per week gedurende 10 à15 
minuten. De succesvolle werking van Bouw! werd reeds bewezen in verschillende 
onafhankelijke studies. Problemen met lezen, spellen en begrijpend lezen kunnen bij 
heel wat kinderen vermeden worden. Zo verkleint het risico op overzitten en worden 
ze minder snel doorverwezen naar externe hulp. Help frustratie, demotivatie, faal-
angst en een laag zelfbeeld bij je kind voorkomen.

www.sensotec.be/bouw

Beste ouder,   
        
Wist je dat jij erg veel invloed hebt op de leeshouding van je 
kind(eren)?  Misschien vind je lezen zelf erg leuk, misschien 
helemaal niet. Geen nood, je staat er hier als ouder helemaal niet 
alleen voor! Naast heel wat goede initiatieven op school, kun je 
hiervoor - in samenwerking met de school of gewoon als particulier - 

beroep doen op onze digitale educatieve tools. Die zijn trouwens ook ideaal in combinatie met afstandsonderwijs. 
Ze zorgen voor de nodige continuïteit en helpen achterstand voorkomen.

Lezergame: educatieve leesgame (6-8j)
BLOON: remediërende spellingsoftware (6-12+)
 
Lezergame biedt beginnende en vastgelopen lezertjes op een leuke manier extra lees-
training. BLOON is een methode-onafhankelijk oefenprogramma dat spelling (NL,  
FR, ...) helpt te oefenen volgens de BLOON-methodiek waarbij visualisatie en zelfcontrole 
eigen gemaakt worden. Help je kind terug aansluiting te vinden bij het klasniveau 
dankzij extra oefening op maat. Als dat dan ook nog eens op een leuke, speelse manier 
kan, tijdens de lesuren of thuis, dan verhoogt de leerwinst aanzienlijk. 

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

Voor kinderen vanaf 4 jaar
Boekies: het digitale leesbevorderingsplatform

Deze online bib voor school en thuis bevat ruim 2000 boeken voor kinderen van 4 tot 14 
jaar. De voorbeschouwingen prikkelen de nieuwsgierigheid, de nabeschouwingen doen 
nadenken over wat ze gelezen hebben.  Elk kind, sterke of zwakke lezer, kan hier zelf-
standig mee aan de slag dankzij de leesondersteuning (voorleesfunctie, leesliniaal, 
DylexieFont, ...). Goed leren lezen, start bij leesplezier ervaren. Zet de positieve spiraal 
van leesplezier, leesmotivatie en leesvaardigheid in gang.



Contacteer onze 
consulenten. 
BEL OF MAIL 
050 40 47 41 |
consulenten@sensotec.be

Technische support nodig?
050 40 47 47 |
support@sensotec.be

“Interessant, maar ik ken niets van software.” 
Geen nood, je hoeft helemaal geen computerexpert te zijn!

Onze toepassingen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Naast demofilmpjes en tutorials  
organiseren we ook verschillende online vormingsmomenten:

• gratis infosessies preventieve en remediërende software - live webinars (+/- 1u)
• gratis infosessies compenserende software - live webinars  (+/- 1u)
• gratis kennismakingssessie met 1 specifiek product - webinar on demand
• hands-on workshops (+/- 1,5u) in kleine groep rond 1 specifiek product - 

online meeting of live wanneer mogelijk

De webinars on demand zijn steeds beschikbaar. Onze consulenten loodsen je 
in 30 tot 60 minuten door de software van jouw keuze.

Alle info en inschrijvingen op: www.sensotec.be/vorming 

Download of vraag je gratis gids, flyer, brochure aan op: 
www.sensotec.be/drukwerk
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Bij hardnekkige leesproblemen (8+)
Compenserende software Alinea & Kurzweil 3000

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 leer-
ling zijn of haar bril toch niet! Een hulpmiddel maakt leerlingen niet lui, integendeel, 
het geeft hen weer moed en zin om ervoor te gaan. Met deze lees-, schrijf- en leer-
hulp zal je kind teksten sneller lezen en vooral beter begrijpen, correcter schrij-
ven en taken sneller kunnen verwerken.

 Alinea Suite:  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: Meest complete compenserende software met 13 talen en  unieke studietools. Voor alle 
platformen.  Werkt op basis van het KES-formaat.

Deze software is GRATIS VOOR LEERLINGEN MET EEN ATTEST (dyslexie, dyspraxie, gemotiveerd verslag of ADIBib-attest) via 
LeesVoor Vlaanderen. Check op www.sensotec.be/GVS of jouw kind er recht op heeft. Voor anderstalige leer-
lingen / ouders bundelden we alle informatie op www.sensotec.be/okan waar je rechtsboven Engels (EN) kunt 
kiezen.

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

Vraag onze voorleessoftware Alinea of Kurzweil 3000 gratis aan 
voor jouw kind op www.adibib.be/register.

Al onze educatieve 
tools worden ook 
efficiënt ingezet 
voor kinderen en 
jongeren in het 
buitengewoon 
onderwijs. 


