
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. 

REGISTREER JE VANAF 24/08 OPNIEUW voor gratis 
Alinea of Kurzweil 3000 in ‘20-’21 op www.adibib.be

Gratis voorleessoftware 
LeesVoor Vlaanderen

• Initiatief van de Vlaamse overheid.
• Met Alinea of Kurzweil 3000 heb je dé 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: www.sensotec.be/product/GVS

 

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



visionary technology

Audiomaker, woordvoorspeller, spellingcontrole, screenshotlezer

Google Drive, OneDrive, 
Dropbox & lokaal

Dicteerfunctie Voorleesfunctie: dubbele markering (zin & woord) Selectiemodi Vertaaltool

Woordenboeken (beeldend, verklarend en vertalend)

Instellingen: 
stem, snelheid, 
kleurgebruik, ...

Uitloggen

Webapp in de Cloud 
ontwikkeld voor Alinea en K3000
voor alle platformen, ook Chromebooks, installatievrij

Web2Speech extensie 
ontwikkeld voor Alinea en K3000

voor Google Chrome websites, Google Docs & Gmail

Beschik je over wifi / internet? Dan zijn de webapp voor PDF en W2S voor webpagina’s, Google Docs en Gmail je meest 
gebruiksvriendelijke oplossing om vlotter te lezen, correcter te schrijven en makkelijker te leren.  Open 2 PDF documenten 
naast elkaar en werk gelijktijdig in je ADIBib-hand- en werkboek. Met de markeer- en samenvatfunctie wordt studeren een plezier!

OKAN-student or teacher? Check whether you are entitled to free literacy
software. We have bundled all relevant information in English on www.sensotec.be/okan.

Met de Alinea Suite beschik je ook over:

 Alinea PC voor Windows, voor NL, FR, EN en DE,  
eenvoudig en gebruiksvriendelijk en met de beste woord-
voorspeller.

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

Met Kurzweil 3000 heb je ook toegang tot:

 Kurzweil 3000 voor PC en MAC, 13 voorleestalen, hoog-
kwalitatieve stemmen en de meest uitgebreide studietools 
(bijv. mindmaps, ...) in KES-formaat.

 Kurzweil 3000 Mobile leest je KES-documenten in ver-
schillende talen voor. Ook geschikt voor noteren en markeren. 

www.sensotec.be

Tekstnotities, tekentools, markeren & samenvatten


