
 

Laat TALENT 
GROEIEN met 
voorlees-
 software

LeesVoor! Vlaanderen - gratis voorleessoftware
Sinds 2017 voorziet de Vlaamse overheid in gratis voorleessoftware voor 
leerlingen met een lees- of schrijfachterstand in het lager en secundair 
onderwijs.

Compenserende (voorlees-) software biedt ondersteuning bij lezen, schrijven, 
begrijpen en studeren . De software helpt leerkachten en ouders te ontzorgen 
en kinderen en jongeren terug zin te krijgen in lezen en leren.  Het gebruik van 
de sotware verbetert de zelfredzaamheid en werkt tijdbesparend, voor zowel 
gebruiker als begeleider.

Wie heeft hier recht op?
Leerlingen in het basis- of secundair onderwijs of uit opleidingstrajecten Se-n-Se of HBO5 Verpleegkunde die een geldig attest 

kunnen voorleggen. Geldige attesten zijn :

 * attest dyslexie (ernstige lees- en schrijfproblemen)
 * attest dyspraxie / dysorthografie (ernstige schrijfproblemen)
 * een gemotiveerd verslag
 * een (inschrijvings)verslag type 1 t/m 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs
 * een ADIBib attest van het CLB

ADIBib attest? Voor leerlingen zonder attest, maar met ernstige lees- of schrijfproblemen vb. leerlingen met een fysieke 
beperking (visueel of motorisch) of anderstalige leerlingen. Het CLB schrijft dit attest uit op basis van een nood of ernstig 

probleem bij het lezen of schrijven. Er is geen specifieke diagnose nodig. Het CLB neemt deze beslissing in samenspraak met de 
ouders en de school.

Alinea Suite
• De desktop oplossing Alinea voor Windows PC (werkt tot 7 dagen offline)
• De mobiele oplossing Alinea (app) voor iOS & Android (werkt ook offline)
• De Google Chrome browser oplossing Alinea Web2Speech
• De online oplossing Alinea webapp voor de Cloud

Alinea is heel eenvoudig in gebruik, combineert ideaal met het gekende pdf-formaat 
(dus ook met adibib / digitale schoolboeken) en is in alle toepassingen in minstens 4 talen 
(NL, FR, EN en DE) beschikbaar.

Kurzweil 3000
Kurzweil desktop voor Windows & Mac (werkt tot 7 dagen offline) •

Kurzweil mobile (app) voor iOS & Android (werkt ook offline) •
De Google Chrome browser oplossing Web2Speech •

De online oplossing Sensotec webapp voor de Cloud •

Kurzweil biedt zeer uitgebreide mogelijkheden en maakt gebruik van het KES-
formaat dat speciaal ontwikkeld werd voor mensen met lees- en schrijfproblemen en 

zorgt voor een vlot bewerkbaar document. Kurzweil biedt 13 talen aan, o.a. de hoofdtalen.

Al meer dan 30 jaar zet Sensotec alles in op het 
verdelen en zelf ontwikkelen van hardware- en 

softwarehulpmiddelen voor mensen met 
lees-, schrijf-, leer- en visuele problemen.

Inhoudelijke vragen? 
Onze dyslexieconsulenten staan je graag 

persoonlijk te woord. 

T 050 40 47 41
M dyslexie@sensotec.be  

www.sensotec.be  | www.dyslexie.be

 Met technische vragen kun je terecht bij:

T 050 40 47 47 
M dyslexiesupport@sensotec.be  

www.sensotec.be/alinea www.sensotec.be/K3000



Registreren doe je op www.adibib.be! Waar kan onze software bij helpen?

Volledig 
nieuwe 

aanvrager

Al LeesVoor 
maar nog 

geen Adibib 
account

Al een 
Adibib 

account

VOORLEZEN
Laat tekst luidop voorlezen. Ruim aanbod aan talen (o.a. NL, FR, EN, DE) en 
aangename voorleesstemmen, met instelbare leessnelheid. 

De actieve leesondersteuning met markering van voorgelezen zin en woord zorgt 
voor een beter tekstbegrip.

  Rechtstreeks vanuit je ADIBib-schoolboek of andere tekst-pdf’s, maar  
 ook je andere tekst- en MS Office bestanden, Chrome webpagina’s en  
 email, enz.

  Maak tekst “voorleesklaar” door een screenshot of foto te   
 laten scannen (via ocr).

  Volg vlot mee tijdens het voorlezen in het Nederlands, Frans, Engels  
 en Duits. Je hoort meteen de juiste uitspraak.

SCHRIJVEN
Raadpleeg werkwoordvervoegingen en homofonen. Verrijk je taalgebruik dankzij 
de synoniemfunctie.

Gebruik de typfunctie met voorleescontrole, spelling- en werkwoordcontrole en de 
woordvoorspeller in verschillende talen. Voeg persoonlijke tekstnotities (gewone 
tekst, kleefnotitie, gesproken notitie, enz.), bladwijzers en voetnoten toe.

STUDEREN EN EXAMENS
Begrijp, studeer en vertaal met hulp van de verklarende, vertalende en beeld-
woordenboeken en de online vertaalfunctie. Mogelijkheid tot uitbreiden met 
eigen woordlijsten.

Markeer tekst in verschillende kleuren en zet de gemarkeerde tekst om in een 
handige samenvatting. Gebruik lijnen of vormen via de tekenfunctie.

Werk in diverse programma’s (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail, Smart-
school, ….). Toepassingen voor alle platformen (Windows, Mac, iOS, Android, 
Chromebook) en toestellen (pc, laptop, smartphone of tablet).

Zowel thuis als op school te gebruiken. De desktop toepassingen zijn ook tijdens 
toetsen en examens inzetbaar dankzij de blokkeerfunctie.

FUNCTIES
Kies voor Alinea of Kurzweil en krijg toegang tot de meest complete software. Beide 
pakketten bieden een totaaloplossing aan, maar de beschikbaarheid van functies 
kan verschillen afhankelijk van de toepassing. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden consulteer je de tabel op: 
https://downloads.sensotec.be/Voorleessoftware/functies-dyslexiesoftware.pdf 

 GA NAAR www.adibib.be & KLIK OP DE roze knop

KLIK OP
 [Ik moet mij nog registeren]

 
Vul hier je gegevens als 

ouder, therapeut of 
schoolverantwoordelijke 

(vb. directie, zoco, ...) in en 
klik op [registreren]

   
Bevestig je account via de 

link in de Eureka mail die je 
ontvangt

   
Je wordt teruggeleid naar 

www.adibib.be en bent 
meteen ingelogd.  

Klik op de roze knop.

KLIK OP
 [Al een LeesVoor!-account, maar geen op Adibib]


Vul je emaildres in en klik op [versturen]


Je ontvangt een mail van Eureka met een link


Je wordt teruggeleid naar www.adibib.be waar 

gevraagd wordt  je nieuwe wachtwoord in te 
stellen.  Ingelogd met je nieuwe wachtwoord 

klik je op de roze knop.

KLIK OP
 [Ik heb reeds een Adibib account]


Log in met je email en wachtwoord


Klik op de roze knop

Je ziet eerder geregistreerde leerlingen staan met volgende gegevens 
[Naam - Voornaam - Groep - Geboortedatum- School - Richting - Leerjaar - Actieve Software]

Via het potlood: Corrigeer of vul aan (vb. leerjaar is nieuw in te vullen sinds 2019)

Maak nieuwe leerling aan 
via de knop [nieuwe leerling] 

HOU VOLGENDE LEERLING-
GEGEVENS KLAAR:

Naam  & Voornaam 
Richting & Leerjaar

Attestgegevens: type en datum
 Schoolgegevens (zoek op 

postcode of instellingsnummer)

OPTIE GROEP: koppel in 1 klik 
een groep leerlingen aan 

software of boeken  

Klik op [Toevoegen]

VOLG DE STAPPEN ZOALS AANGEGEVEN OP DE WEBPAGINA

 Selecteer 1 of meerdere leerlingen

 Selecteer je boeken: deze stap kan je overslaan en later uitvoeren*, zie de knop [overslaan]

 Kies voorleessoftware - Per leerling: 
Klik op [ v ] en kies ALINEA of KURZWEIL3000 in het dropdownmenu

Bevestig het rijksregisternummer van de leerling & bevestig je bevoegdheid ()
Vink onderaan de voorwaarden  () aan en klik op [volgende stap]

 Kijk je nog even alles na
Je ziet een opsomming van de gevraagde software & aantal & naam leerling(en)

Vink aan “ik ga akkoord” ()
en klik op [Ik bevestig mijn bestelling]

Na het plaatsen van de bestelling zul je 2 mails ontvangen van Eureka:
 Enerzijds een bedankingsmail met bestelreferentie 

 Anderzijds, en dit is belangrijk, de mails met login en wachtwoord per leerling + de link naar de software

Opgelet!
De registratie is steeds geldig 
voor 1 schooljaar en moet dus 

elk jaar vernieuwd worden.    



Aanvrager:
Ouder, leerling 13+ OF 

mits ouderlijke toestemming: 
leerkracht (vb. zoco), 

therapeut, ondersteuner 







* Tip: Bij de bestelling van ADIBoeken doorloop je dezelfde schermen. Let op dat je dan de stap “Voorleessoftware Kiezen”  overslaat!

TIP: Check ook de veelgestelde vragen op: 
https://www.adibib.be/aanbod/faq


