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Hoe gebruik je de fiches?
De fiches zijn bedoeld als ondersteuning voor gebruikers van Kurzweil 3000 en hun begeleiders.
Ze leren je snel en efficiënt kennismaken met de basiselementen van Kurzweil 3000.

Welke fiches zijn er beschikbaar?
Fiche 1: Kurzweil 3000 AANPASSEN
Fiche 2: SCANNEN met Kurzweil 3000
Fiche 3: LEZEN met Kurzweil 3000
Fiche 4: BEGRIJPEND LEZEN en VREEMDE TALEN LEREN met Kurzweil 3000
Fiche 5: STUDEREN met Kurzweil 3000
Fiche 6: SCHRIJVEN met Kurzweil 3000
Fiche 7: EXAMENS met Kurzweil 3000
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Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen
Hoe kan ik ... Kurzweil 3000 aanpassen?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• voor elk vak een andere gebruiker aanmaken.
• voor elke leerling een andere gebruiker aanmaken.
• alle documenten netjes ordenen. Per gebruiker wordt automatisch een map gemaakt: Gebruikers >
Gedeeld > Kurzweil 3000 Gebruikers.
• voor elke gebruiker alle instellingen bewaren.
• elke werkbalk aanpassen en bewaren als vaste werkbalk.
• werkbalken koppelen aan het soort document.

2. Stappenplannen
2.1. Stappenplan bij aanmaken van gebruikers
2.1.1. Opstartscherm activeren
• Klik in het menu Kurzweil 3000 op Opties.

• Het venster Opties verschijnt. Klik op het tabblad Algemeen.

• Vink het vakje Meerdere Kurzweil 3000 gebruikers aan.
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• Klik in de melding die verschijnt op de knop Meerdere Kurzweil 3000 gebruikers.
• Kurzweil 3000 start voortaan op met een inlogvenster:

2.1.2. Nieuwe gebruikers aanmaken
• Vul een nieuwe naam in en klik op de knop Inloggen.

• Je krijgt de melding dat deze gebruiker niet werd gevonden. Klik op de knop Aanmaken als je een
nieuwe gebruiker wil aanmaken met deze naam.
• Je kunt zoveel gebruikers aanmaken als je wilt.

2.2. Stappenplan bij het werken met werkbalken
2.2.1. Werkbalk tonen of verbergen
• Klik in het menu Beeld op Werkbalk tonen.

• Of klik met de rechtermuisknop in de werkbalk en klik op Verberg knoppenbalk.

2.2.2. Van standaardwerkbalk veranderen
Naargelang het soort document je opent, zal
een andere standaardwerkbalk verschijnen.
Voor beelddocumenten is dit de werkbalk Verkennen, voor tekstdocumenten de werkbalk
Schrijven, voor pas gescande documenten de
werkbalk Document voorbereiden en voor
het werken met schrijfsjablonen de werkbalk
Schrijfsjablonen.
Je kunt de standaardwerkbalk per soort document veranderen via Kurzweil 3000 > Opties
> Werkbalken.
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Opmerking: Bij een bestaand document zal de werkbalk verschijnen die gebruikt werd toen het document
werd bewaard. In dat geval zal dus niet de standaardwerkbalk verschijnen.

2.2.3. Werkbalken aanpassen
• Klik in het menu Beeld op Werkbalk aanpassen. Of klik met
de rechtermuisknop in de werkbalk en klik op Pas
knoppenbalk aan.

• Bovenaan zie je de werkbalk zoals ze nu is en daaronder
krijg je een overzicht van alle mogelijke knoppen.
• Onderdelen toevoegen: Sleep onderdelen van het overzicht
naar de werkbalk.
• Onderdelen verwijderen: Sleep onderdelen van de werkbalk
naar het overzicht.
• Standaardset terugzetten: Sleep de standaardset onderaan
het overzicht naar de werkbalk.
• Klik op de knop Gereed.
• Klik op Nieuwe werkbalk aanmaken om een nieuwe
werkbalk aan te maken (zie 2.2.3) of klik op Werkbalk
vervangen om de huidige werkbalk te vervangen door de
werkbalk die je net hebt aangemaakt.

2.2.4. Werkbalk verwijderen
• Klik in het menu Beeld op Werkbalknamen aanpassen…

• Klik op de naam van de werkbalk die je wil verwijderen.

• Klik op de knop met het minteken om die werkbalk te verwijderen.
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2.2.5. Werkbalknamen aanpassen
• Klik in het menu Beeld op Werkbalknamen aanpassen…

• Dubbelklik op de naam van de werkbalk die je wil aanpassen.

• Typ de naam van de nieuwe werkbalk.

• Klik op Opslaan.

2.2.6. Andere werkbalk weergeven
• Klik in het menu Beeld op Huidige werkbalk en kies de gewenste werkbalk.

3. Tips
• K3000 is een autonoom, alles-in-één programma. Alle functies zitten binnen muisbereik in één en
hetzelfde programma. Je kunt direct scannen (zie Fiche 2: SCANNEN met Kurzweil 3000), naar het
internet gaan of online vertalen (zie Fiche 3: LEZEN met Kurzweil 3000).
• Je kunt het voorgelezen woord (of meerdere woorden) in een apart vergrotingsvenster laten
verschijnen. Klik hiervoor op Gesproken woord vergroten in het menu Lezen.
• Verwijder knoppen die je zelden gebruikt. Of start met een lege werkbalk die je laat meegroeien met
de functies die je al hebt leren gebruiken.
• Maak per vak een nieuwe gebruiker aan. Dit is zeker handig bij taalvakken want de instellingen
worden per gebruiker bewaard. Je stelt bijvoorbeeld taal en leestempo in en hoeft dit daarna niet
meer aan te passen.
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Fiche 2: Scannen met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... teksten scannen en documenten omzetten naar Kurzweil
3000?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• zelfstandig scannen. Je blad verschijnt op het scherm met behoud van lay-out. Het
tekstherkenningsproces (OCR) wordt op de achtergrond uitgevoerd. Daardoor moet je niet leren
werken met software van andere scanners.
• digitale documenten scannen (virtueel printen). In elk programma met een afdrukfunctie kan je
de functie Open als pdf in Kurzweil 3000 gebruiken. De pdf verschijnt in het K3000-venster met
behoud van lay-out (dubbele laag: foto en herkende tekst).
• hetzelfde doen als op een blad papier: lezen vanaf de cursor, tekst markeren, tekst invullen. Dit alles
zonder de oorspronkelijke tekst te wijzigen.
• meer doen dan op een blad papier: automatisch laten voorlezen met dubbele markering, tekst
verslepen en tekst inspreken (gesproken notitie).

2. Stappenplan
2.1. Gedrukte documenten scannen
•

Leg een document op de scanner.

•

Klik op de knop Scannen in het Startvenster of op de knop Volgende pagina scannen in de
werkbalk Scannen.

•

Het venster Kurzweil 3000 Scannen verschijnt. Selecteer aan de linkerkant onder APPARATEN
jouw scanner.

•

Klik op de knop Scan.

•

Wacht even tot het scannen voltooid is en jouw document in K3000 verschijnt.

2.2. Digitale documenten als pdf openen in K3000
•

Open een document in een programma met een afdrukfunctie (vb. Microsoft Word, PowerPoint,
Excel, Teksteditor, ...).

•

Klik op Afdrukken of Druk af en selecteer in het keuzelijstje Pdf de optie Open als pdf in Kurzweil
3000.

•

Klik op de knop Afdrukken of Druk af om de afdruktaak te starten.

•

Wacht even tot het scannen voltooid is en jouw document in K3000 verschijnt.
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3. Scanopties wijzigen
• Klik in het menu Kurzweil 3000 op Opties.
• Klik op het tabblad Scannen en wijzig de gewenste scanopties.

4. Tips
• Kies de juiste scantaal in het venster Opties tabblad Scannen. Wanneer je bijvoorbeeld een Franse
tekst scant, zorg dan dat de scantaal op Frans staat.
• Bevatten je werkblaadjes veel invulruimte? Vink dan vóór het scannen het vakje Kolomherkenning
uit voor het beste resultaat bij het voorlezen van de tekst.
• Bevat de tekst die je wil scannen veel kolommen? Vink dan vóór het scannen het vakje
Kolomherkenning aan voor het beste resultaat bij het voorlezen van de tekst.
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Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... teksten laten voorlezen door Kurzweil 3000?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• zelfstandig teksten lezen.
• op je eigen tempo lezen. Het tempo kan je heel nauwkeurig en heel persoonlijk aanpassen: tussen
50 en 400 woorden/minuut.
• bij vreemde talen luisteren naar de correcte uitspraak. K3000 leest voor in dertien talen: Nederlands,
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Turks, Deens, Fins, Noors en Zweeds.

2. Stappenplan bij het lezen van tekst op je computerscherm
2.1. Voorleesinstellingen aanpassen
• Activeer het venster Lezen via het menu Venster > Toon venster Lezen (tenzij het al zichtbaar is).
• Het venster Lezen verschijnt:

• Geef het deelvenster Details weer door op het driehoekje naast Details te klikken:

• In dit deelvenster kun je het volgende wijzigen:
De leeseenheid: Een leeseenheid is de hoeveelheid tekst die Kurzweil 3000 in één keer
dient te markeren: Woord, Regel, Zin (= de standaardinstelling) of Markering. Met de optie
Markering leest Kurzweil 3000 enkel die woorden voor die gemarkeerd werden met behulp
van één van de markeerstiften.
De leesmode (leeswijze): De leesmode of leeswijze bepaalt hoe Kurzweil 3000 een
document dient voor te lezen:
•
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•

Per leeseenheid: het voorlezen stopt na het voorlezen van de geselecteerde
leeseenheid. Klik op de knop Lezen om de volgende leeseenheid te laten voorlezen.

•

Woord voor woord: het voorlezen stopt na ieder voorgelezen woord. Klik op de
knop Lezen om het volgende woord te laten voorlezen.

De leesstem: De volgende stemmen worden aanbevolen:
•

Nederlands (België): Zoe

•

Nederlands (België): Jeroen

•

Nederlands (Nederland): Jasmijn

•

Nederlands (Nederland): Daan

•

Frans (Frankrijk): Margaux

•

Frans (Frankrijk): Julie

•

Frans (België): Justine

•

Engels (UK): Rachel

•

Engels (UK): Graham

•

Duits: Sarah

•

Duits: Klaus

Luidop/ Stil lezen:
•

Luidop lezen (= de standaardinstelling): De tekst wordt luidop voorgelezen. Hierbij
wordt de voorgelezen tekst gemarkeerd.

•

Stil lezen: De tekst wordt niet luidop voorgelezen. De voorgelezen tekst wordt wel
gemarkeerd. Op die manier kan de leerling zelf lezen met behulp van de dubbele
markering.

De leessnelheid wordt uitgedrukt in woorden per minuut. Standaard staat de leessnelheid
ingesteld op 170 woorden per minuut.

2.2. Lezen vanaf de cursor
• Zet de cursor op de plaats waar je wil starten met lezen.
Je ziet een rode cursor bij beelddocumenten (foto, scan, pdf).
Je ziet een zwarte cursor bij tekstdocumenten.
• Klik op
in het venster Lezen of op de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO,
Hoger onderwijs, Volwassenen, Klassiek en Document voorbereiden) om te starten met lezen.

• Tijdens het lezen verandert de knop Lezen in een knop Pauzeren. Starten en stoppen met lezen kan
dus met één knop.

• Je kan naar de vorige of volgende leeseenheid gaan door op de knop Vorige en Volgende
leeseenheid te klikken.

p. 11

Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000

3. Stappenplan voor Lees het web
3.1. Lees het web installeren
Je kunt K3000 rechtstreeks op het internet (met Mozilla Firefox) gebruiken met de functie Lees het web. Om
op het Internet te kunnen lezen, dien je over een internetaansluiting te beschikken. Ook dienen de browser
van Mozilla Firefox en de uitbreiding Lees het Web van Kurzweil 3000 te zijn geïnstalleerd. In de
installatiegids en in de Online Help vind je hier meer informatie over.

3.2. Hoe de functie “Lees het Web” gebruiken?
1. Klik in het Startvenster of, indien aanwezig, op een werkbalk, op de knop Lees het
Web.
2. Vul in het adresvak van het venster Lees het Web het adres in van de gewenste
website en klik vervolgens op Enter.

3. Klik op de knop Lezen op de werkbalk Lees het Web om de webpagina te laten voorlezen.
4. Om een woord op te zoeken terwijl je iets aan het lezen bent op het internet, kan je gewoon op de knop
Definitie klikken.
5. De voorleesinstellingen kun je wijzigen vanuit de keuzelijstjes Leesmode, Leeseenheid en WPM
(Woorden Per Minuut).

4. Stappenplan voor de Screenshot-lezer
De Screenshot-lezer kan alle getypte tekst vanop het scherm voorlezen. Ook tekst die zich in een afbeelding,
een beveiligde pdf of een foto-pdf bevindt.
Noot: De Screenshot-lezer herkent geen handgeschreven tekst of artistieke lettertypes.

Waar vind je de Screenshot-lezer?
• Klik op het menu-item Screenshot-lezer in het menu Lezen.
• De muisaanwijzer verandert in een richtkruis:
• Hou de linkermuisknop ingedrukt en markeer het gebied op jouw scherm dat je wil laten voorlezen.
Als voorbeeld een foto van één van onze affiches:

• De Screenshot-lezer maakt een beeld-KES-document aan. Er wordt uiteraard OCR (tekstherkenning)
toegepast zodat je de tekst wel kan voorlezen.

p. 12

Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000

5. Tips
•

In K3000 kan je verschillende bestandsformaten openen en lezen, zowel tekst- als beelddocumenten
(bijv. doc, docx, tekst- en foto-pdf, KES, JPG, ...).

•

Als je over een Google-account beschikt en Google Drive hebt geïnstalleerd, kan je bestanden van
Google Drive rechtstreeks in Kurzweil 3000 openen. Klik hiervoor in het menu Bestand op het
menu-item Openen vanuit Google Drive.
Indien je nog niet bent ingelogd bij Google Drive, krijg je de vraag om in te loggen.
Er verschijnt een verzoekpagina met de vraag of Kurzweil 3000 je Google Drive-bestanden mag
bekijken en beheren. Klik op Toestaan.
Het dialoogvenster Openen vanuit Google Drive verschijnt. Kies een bestand uit de lijst of uit één
van de mappen en klik op Open.

•

Klik op Afdrukken of Druk af en selecteer in het keuzelijstje Pdf de optie Open als pdf in Kurzweil
3000 om van elk document op je computer een KES-document te maken. Zo kan je bijv. bladzijden
van Internetpagina’s (virtueel) printen en scannen naar K3000 (zie Fiche 2: SCANNEN met Kurzweil
3000). Dit is heel belangrijk wanneer de lay-out en de tekst niet gewijzigd mag worden (bijv. bij het
invullen van toetsen en examens).

• Je kunt voor eenzelfde taal verschillende sprekers/stemmen kiezen. De installatie-dvd van Kurzweil
3000 bevat stemmen van Acapela. Het is aan te bevelen deze stemmen te installeren op iedere Mac
waarop Kurzweil 3000 zal draaien. Bekijk het Lees mij-bestand op de dvd voor de
installatieinstructies. Er zijn extra sets Acapela-stemmen die je kunt downloaden van de website van
Sensotec. Surf naar http://www.sensotec.be/products/Download.aspx?ID=87 en zoek de gewenste
download.
• Je kunt samen met de computer een tekst leren lezen. Hierbij kan je het tempo geleidelijk opdrijven.
• Je kunt je KES-bestand opslaan als geluidsbestand (AAC, Apple Lossless en MP3). Zo kan je bijv.
op weg naar school (op de bus, in de trein) de tekst herbeluisteren (menu Bestand –
Geluidsbestanden aanmaken).
• Je kunt de tekst met een hoge snelheid lezen om een bepaald stuk tekst te zoeken. Je hebt bijv. een
boek gelezen en je zoekt een bepaalde passage. Als je de passage gevonden hebt kan je daar ook
een bladwijzer plaatsen (zie Fiche 5: STUDEREN met Kurzweil 3000).
• Je kunt de tekst met een hoge snelheid lezen als je wilt luisteren of een boek je bevalt. Als de inhoud
leuk lijkt, kan je het boek met een normale snelheid laten voorlezen.
• Je kunt zelf correcties aanbrengen voor het uitspreken van bepaalde woorden (bijv. woorden van
Engelse oorsprong die hun Engelse uitspraak behouden). Je kunt de onderliggende tekst bewerken
via het menu Bewerken > Onderliggende tekst bewerken of Zoeken.
• Vanuit K3000 kan je rechtstreeks literatuur downloaden via het menu Online en Zoeken naar
boeken. Je hebt hiervoor wel een abonnement bij Bookshare nodig.
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Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen leren
met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... begrijpend lezen en vreemde talen leren met Kurzweil 3000
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• zelfstandig en met één muisklik een woordverklaring opvragen.
• gebruikmaken van de online vertaalfunctie en de vertaling laten voorlezen.
• de ingebouwde woordenboeken (drie Van Dale woordenboeken en drie Engelse woordenboeken),
synoniemenlijsten (twee Engelse synoniemenlijsten) en beeldwoordenboeken met afbeeldingen
(Widgit Engels, Sensotec Homofonen en het Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek) raadplegen. Een
afbeelding zegt immers vaak veel meer dan woorden!

2. Stappenplan bij het opzoeken van een woord in het woordenboek
2.1. Willekeurig woord opzoeken
• Klik in het menu Lezen op Woord opzoeken of in de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair
onderwijs of VO, Hoger onderwijs, Volwassenen en Klassiek) of het venster Lezen op de knop
Woord opzoeken.

• Typ het woord dat je wil opzoeken en klik op de knop Opzoeken.

• Klik op het tabblad Definitie en vink het gewenste woordenboek aan.

• Klik op
in het venster Lezen of op de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO,
Hoger onderwijs, Volwassenen, Klassiek en Document voorbereiden) om te starten met lezen.
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2.2. Woord uit de tekst opzoeken
• Dubbelklik in de tekst om het woord te selecteren.
• Klik in het menu Lezen op Woord opzoeken of in de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair
onderwijs of VO, Hoger onderwijs, Volwassenen en Klassiek) of het venster Lezen op de knop
Woord opzoeken.

• Klik op het tabblad Definitie en vink het gewenste woordenboek aan.
• Klik op
in het venster Lezen of op de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO,
Hoger onderwijs, Volwassenen, Klassiek en Document voorbereiden) om te starten met lezen.

3. Tips
• Je kunt de verklaring naar het document slepen. Bij beelddocumenten wordt de uitleg als een
tekstnotitie toegevoegd. In een tekstdocument komt de uitleg tussen de tekst te staan.
• Je kunt een uittreksel nemen van deze tekstnotities (menu Bestand > Uittreksel notities en
markeringen). Je kunt de woorden uit het originele document naar dit nieuwe tekstbestand slepen.
Op deze manier kan je een verklarende of vertalende woordenlijst maken zonder te typen.
• Je kunt K3000 rechtstreeks op het internet (met Mozilla Firefox) gebruiken met de functie Lees het
web. Klik op de knop Lees het web op de werkbalk (Basisonderwijs, Secundair onderwijs of VO,
Hoger onderwijs, Volwassenen, Verkennen en Studeren) of in het Startvenster. Jouw homepage
opent met een Kurzweil 3000 werkbalk boven- of onderaan. Op deze werkbalk vind je K3000
leesfuncties en -instellingen. Je hebt ook direct toegang tot de woordenboeken.
• Online vertaalfunctie:
Selecteer de tekst die je wil vertalen.
Klik in het menu Online op Vertalen.
Kies de gewenste talen in de keuzelijstjes Van en Naar en klik op de knop Vertalen.
Klik op de knop Lezen om de vertaling te laten voorlezen.

• Vanuit K3000 kan je rechtstreeks literatuur downloaden via het menu Online en Zoeken naar
boeken. Je hebt hiervoor wel een abonnement bij Bookshare nodig.
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Fiche 5: Studeren met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... studeren met Kurzweil 3000?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• structuur aanbrengen in jouw documenten. Je kunt hoofd- en bijzaken markeren en/of bladwijzers
plaatsen.
• een samenvatting maken zonder te moeten typen.
• informatie en/of vragen toevoegen aan jouw document door tekstnotities, voetnoten, kleefnotities en
tekstballonnen te gebruiken.
• informatie en/of vragen (en antwoorden) ook mondeling toevoegen met gesproken notities.

2. Stappenplan bij het maken van een samenvatting aan de hand van
(een uittreksel van) markeringen
• Je werkt best met de werkbalk Studie en het palet Studiehulpmiddelen:
Werkbalk Studie:

Palet Studiehulpmiddelen:
Van links naar rechts:
De Selecteerknop om de actieve knop te deselecteren. Met de gom kan je
markeringen, notities en bladwijzers wissen.

Markeerstiften voor het markeren van belangrijke passages, om meerdere
niveaus en types van informatie en testantwoorden aan te duiden.

Omcirkelknoppen om belangrijke woorden en passages te omcirkelen.
Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om testantwoorden te omcirkelen.

Annoteerknoppen van links naar rechts en van boven naar onder: Voetnoot,
Gesproken notitie, Kleefnotitie, Tekstnotitie, Tekstballon, Bladwijzer

Met de knop Doorhalen trek je een streep door je tekst. Dit kan handig zijn bij
opdrachten in werkboeken. Bijvoorbeeld:
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2.1. Markeren
• Kies een markeerstift.
• De cursor verandert in een stift. Houd de linkermuisknop ingedrukt. Beweeg de stift over de te
markeren tekst. Of dubbelklik op één woord.

• Klik op een andere stift indien je verder wilt markeren in een andere kleur.
• Klik op de I-knop (cursor) om de markeerstift uit te zetten.

2.2. Samenvatting maken
• Klik in de werkbalk Studeren (of in het menu Bestand) op Uittreksel notities en markeringen.
• Kies de gewenste bladwijzers, notities en/of markeringen waarvan je een uittreksel wenst.

• Je kunt insprongen toevoegen.
• Klik op Uittreksel. Het resultaat is een nieuw tekstdocument met jouw samenvatting.
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2.3. Doorhalen
1. Naast markeren en omcirkelen, kan je nu ook tekst doorhalen. Dit kan handig zijn bij opdrachten in
werkboeken.

2. Klik op de knop Doorhalen op het palet Studiehulpmiddelen.

3. Je vindt deze optie ook in het menu Hulpmiddelen.
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4. Tips
• In K3000 heb je zes markeerstiften en twee kleuren om te omcirkelen. Je kunt dus structuur
aanbrengen op acht niveaus.
• De samenvatting kan je ook als voetnoot in het originele document bewaren i.p.v. als apart
tekstdocument.
• Je kunt je samenvatting opslaan als geluidsbestand (Apple Lossless, MP3 en AAC). Zo kan je de
tekst bijv. op weg naar school (op de bus, in de trein) herbeluisteren (menu Bestand –
Geluidsbestanden).
• Je kunt de leeseenheid instellen op Markering. K3000 zal dan enkel de gemarkeerde tekst
voorlezen. Zeer interessant om enkel de hoofdzaken eens door te nemen net voor het examen.
• Je kunt tekstnotities gebruiken om te typen in beelddocumenten, bijv. voor het invullen van
werkblaadjes. Wanneer je tekst selecteert en versleept, maak je automatisch een tekstnotitie. Deze
tekstnotities worden gelezen op de plaats waar ze staan in de tekst.
• Je kunt kleefnotities gebruiken op tekeningen (bijv. in vakken als biologie, WO, anatomie, enz.).
Voordeel van kleefnotities: ze zijn niet doorzichtig.
• Je kunt de weergave van tekst- en kleefnotities (lettertype, grootte, achtergrondkleur, leesvolgorde)
aanpassen via het menu Kurzweil 3000 > Opties.
• Bladwijzers bieden naast structuur ook de mogelijkheid om snel in een document te bladeren, bijv.
van titel naar titel. Klik op de knop Bladwijzers op de werkbalk Studeren en daarna op de gewenste
‘link’.
• Je kunt ook een uittreksel nemen van deze bladwijzers. Gebruik je de bladwijzers enkel voor titels,
dan heb je op die manier snel een duidelijke hoofdstructuur van elk document. Je kunt deze
structuur aanvullen met uittreksels van markeringen.
• Tekstballonnen maken het lezen interactief. Leerkrachten kunnen instructies, meerkeuzevragen,
informatie toevoegen aan een tekst. De tekstballon komt als een pop-up tevoorschijn tijdens het
lezen van het document. De leerling kan de antwoorden op meerkeuzevragen aanstippen of het
antwoord typen.
• Gesproken notities worden gebruikt om commentaar, vraag en antwoord in te spreken in een
document. Op deze manier kunnen toetsen ook volledig mondeling ingevuld worden.
• Afdekblaadje nodig (bijv. om woordenschat te studeren)? Neem een kleefnotitie en wijzig de
afmetingen. Nu kan je de antwoorden op het scherm ‘bedekken’, net zoals op papier!

p. 19

Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000

Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... schrijven met Kurzweil 3000?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• zelfstandig jouw ideeën, opmerkingen en antwoorden op papier zetten.
• schrijven met een minimum aan typewerk. Je kunt kopiëren en plakken, antwoorden verslepen,
uittreksels maken van de volledige tekst, van notities en markeringen.
• horen wat je typt (letters, woorden en/of zinnen).
• spellingcontrole gebruiken.
• (hoorbare) woordvoorspelling gebruiken om woorden automatisch aan te vullen (vergelijk met namen
zoeken op een GSM).
• de woordvoorspellingslijst aanvullen met woordenlijsten. De woordvoorspellingslijst kan groot,
gemiddeld of klein zijn qua omvang. Je kan ook starten met een lege woordvoorspellingslijst en deze
opvullen met de woorden uit een openstaand document (via de functie Trainen op basis van
“document”, zie hieronder hoe je dit kunt doen).

2. Stappenplan bij het gebruik van woordvoorspelling in combinatie
met woordenlijsten
2.1. Woordvoorspellingslijst aanvullen
• Open een tekst- of beelddocument.
• Klik in het menu Bewerken op Woordvoorspelling.
• Klik op Trainen op basis van “document” en alle woorden uit
het document worden aan de woordvoorspellingslijst (voor deze
gebruiker) toegevoegd.

2.2. Woordenlijsten
2.2.1. Woordenlijsten maken
• Klik in het menu Bewerken op Woordenlijsten.

• Klik op het plusteken onderaan links (+). Typ de naam in van de nieuwe woordenlijst.
• Vink het vakje Voorspellen aan als je wil dat deze woorden in de woordvoorspellingslijst worden
weergegeven in de kleur die je hier gekozen hebt.
• Klik op de knop Bewerken om de nieuwe woordenlijst aan te vullen.

p. 20

Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000
• Klik op het plusteken onderaan links (+) en typ een woord in. Voeg eventueel een definitie en een
gerelateerd woord toe. Deze extra informatie wordt getoond wanneer je dubbelklikt op het woord in
het woordvoorspellingsvenster.

2.2.2. Woordenlijsten toevoegen aan de woordvoorspelling
• Standaard wordt de lijst Homofonen toegevoegd aan de woordvoorspelling. De homofonen worden
standaard in het paars gemarkeerd.

• Je kunt ook andere lijsten toevoegen aan de woordvoorspelling. Naast de homofonen kun je
bijvoorbeeld ook de namen van het Belgische koningshuis of aardrijkskundige namen laten
markeren. Dit doe je door het vakje Voorspellen aan te vinken bij de gewenste woordenlijsten in het
venster Woordenlijsten (zie hierboven). De markeerkleur komt overeen met de kleur die je in dit
venster gekozen hebt.
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2.3. Schrijven met woordvoorspelling
• Klik op

om een nieuw tekstdocument te openen.

• Klik op

om de woordvoorspelling te activeren.

• Begin met typen. Het woordvoorspellingsvenster verschijnt met suggesties:

• De suggesties worden voorgelezen wanneer je erop klikt. Bevat dit woord ook een definitie en/of een
gerelateerd woord, dan wordt dit ook weergegeven:

• Klik op Command + het cijfer op je numeriek toetsenbord om het woord in je tekst in te voegen. Je
kan ook op de knop met het cijfer klikken als je dat makkelijker vindt.
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3. Stappenplan bij het gebruik van de spellingcontrole
Met Kurzweil 3000 is het mogelijk om spellingcontrole uit te voeren voor het opsporen van spelfouten in
tekstdocumenten. Dit is dezelfde spellingcontrole die in vele Mac OS X-toepassingen wordt gebruikt. Het kan
dus best zijn dat je al vertrouwd bent met de werking ervan.

3.1. Controleer spelling tijdens typen
• De functie Controleer spelling tijdens typen is standaard ingeschakeld en onderlijnt de fout
gespelde woorden terwijl je typt.
• Hoe deze functie in- of uitschakelen? Kies in het menu Bewerken voor de optie Spelling en kies in
het submenu dat verschijnt voor de optie Controleer spelling tijdens typen. Wanneer deze functie
is ingeschakeld, verschijnt er een vinkje naast de optie. Het verdwijnt wanneer de functie wordt
uitgeschakeld.
• Wanneer deze functie uitgeschakeld is, kun je via het menu Bewerken > Spelling >
Spellingscontrole of via de sneltoets Command + ; een document doorlopen om fout gespelde
woorden te onderstrepen.

3.2. Spellingcontrole van een volledig document
• Open een tekstdocument in Kurzweil 3000 en klik in de werkbalk op de knop Spellingcontrole.

• Of ga naar het menu Bewerken > Spelling > Toon spelling en grammatica.
• Hierna verschijnt het venster Spelling en grammatica. De spellingcontrole begint met zoeken naar
mogelijke spelfouten in het document.
• Wanneer de spellingcontrole een woord ziet dat mogelijks fout gespeld is, wordt het in het document
gemarkeerd en onderstreept. Het verschijnt ook in het venster Spelling en grammatica waarbij de
meest waarschijnlijke correcties voorgesteld worden.

• Bij elke fout kun je kiezen welke soort correctie je wilt toepassen:
Klik op Negeer om de fout over te slaan.
Klik op Raad om een uitgebreide lijst met mogelijke correcties te zien.
Is het woord correct gespeld maar wens je het toch niet aan het woordenboek toe te voegen,
of wil je de mogelijke foute spelling negeren, klik dan op Zoek volgende.
Om een fout te verbeteren kies je een woord in de lijst of typ je jouw correctie in het tekstvak.
Klik vervolgens op Wijzig.
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Om de spelling in een andere taal te controleren, kies dan die taal in het pop-up menu.
Om een woord aan het woordenboek van de spellingcontrole toe te voegen, klik dan op
Voeg toe.
• Als je klaar bent met de spellingscontrole, klik dan op de knop Sluiten.

4. Stappenplan bij het schrijven met sjablonen
• Kies in het menu Bewerken voor Start schrijven. Je kunt er kiezen tussen verschillende sjablonen:
Mindmap, Hoofdlijnen of Tekst.

In een Mindmap worden ideeën als volgt weergegeven:
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De Hoofdlijnen hebben een andere weergave:

Je kunt ook switchen van Mindmap naar Hoofdlijnen en omgekeerd. Dezelfde ideeën worden dan
op een andere manier weergegeven. Dit doe je door op de gewenste knop in de werkbalk
Schrijfsjablonen te klikken:

De tekstsjablonen zijn klassieke tekstdocumenten met instructievelden. Die instructievelden helpen
je op weg bij het schrijven van je tekst. Wanneer je op die velden klikt, kan je de instructie vervangen
door jouw eigen tekst. Op deze manier kan je jouw eigen tekst schrijven.
Vanuit een MindMap of de Hoofdlijnen kan je ook een tekst beginnen schrijven. Klik hiervoor op de
knop Tekst in de werkbalk Schrijfsjablonen.

Je kan steeds terugkeren naar de weergave Mindmap of Hoofdlijnen door op de gewenste knop in
de werkbalk Schrijfsjablonen te klikken.
Een andere mogelijkheid is om aan de ene kant van het scherm de Mindmap of de Hoofdlijnen
weer te geven en aan de andere kant de tekst. Dit kan met behulp van de knop Gesplitst scherm:

5. Tips
• Maak gebruik van de hoorbare spellingcontrole door met de rechtermuisknop te klikken op het
foutieve woord. Hiervoor moet de ingebouwde schermlezer van de Mac geactiveerd zijn (VoiceOverprogramma). Het instellingenvenster van het VoiceOver-programma kan je openen via
Programma’s > Hulpprogramma’s. Stel daar eerst in hoe de Voice-Over zich moet gedragen. Daarna
kan je de VoiceOver starten en stoppen met de sneltoets Command + F5.
• Het kan handig zijn om te werken met verschillende gebruikers. Je kunt voor elk vak en elke taal een
nieuwe gebruiker aanmaken (zie Fiche 1: Kurzweil 3000 AANPASSEN).
• Je kan gebruikmaken van het lettertype OpenDyslexic. Bekijk het Lees mij-bestand op de dvd voor
de installatieinstructies.

p. 25

Fiche 7: Examens met Kurzweil 3000

Fiche 7: Examens met Kurzweil 3000
Hoe kan ik ... examens en toetsen afleggen met Kurzweil 3000?
1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt:
• toetsen en examens laten voorlezen.
• toetsen en examens invullen zonder de originele tekst te wijzigen.
• antwoorden uit de tekst naar de antwoordlijn verslepen.
• schriftelijke toetsen mondeling afleggen door antwoorden in te spreken.
De leraar / docent kan
• zelf bepalen welke K3000 hulpmiddelen de leerling mag gebruiken. Alle ongeoorloofde hulpmiddelen
kunnen geblokkeerd worden met een wachtwoord.
• het examen beveiligen tegen afdrukken en kopiëren.

2. Stappenplan bij het afleggen van examens met de computer
2.1. Het antwoord staat in de tekst
• Selecteer het antwoord (dubbelklik).
• Houd de linkermuisknop ingedrukt. Sleep het antwoord naar de antwoordlijn.
• De cursor verandert in een pijltje met een plusteken:
• Laat de linkermuisknop los. De tekstnotitie verschijnt op de antwoordlijn.

2.2. Het antwoord staat niet in de tekst
• Klik op (tekstnotitie).
• Typ het antwoord in.

3. Extra mogelijkheden
•

Gebruik de knop Gesproken notitie om jouw antwoord in te spreken.

•

Klik op Opnemen en spreek het antwoord in.

•

Klik op Stoppen om de opname te stoppen. Je kunt tot twee minuten inspreken.
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•

Dubbelklik op het luidsprekertje in de tekst

•

Met tekstnotities kan je ook antwoorden onderlijnen.

•

Gebruik markeerstiften en gekleurde cirkels om meerkeuzevragen op te lossen.

om jouw opname te beluisteren.

4. Tips
•

Leerkrachten kunnen hun toetsen en examens blijven maken in het programma dat ze gewoon zijn
van te gebruiken (bijv. MS Word, MS PowerPoint). Het document overbrengen naar K3000 kan via
de functie Afdrukken of Druk af (zie Fiche 2: SCANNEN met Kurzweil 3000).

•

Via het menu Kurzweil 3000 > Functies blokkeren bepaal je zelf welke functies een leerling niet
mag gebruiken op een toetsmoment.
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