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Leer- of 
lees-

problemen?

Hoe helpt compenserende software?
Door reeds in de basisschool aan de slag te gaan met compenserende software vermijd je 

vroegtijdige leerachterstand en blijft leren en lezen leuk, interessant en uitdagend. Dit betekent 

een enorme stimulans in het leervermogen, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de jonge 

leerling.

Hoe aanpakken? 

Mensen van elke leeftijd en elk intelligentieniveau kunnen 

een leerprobleem hebben. Of je nu leerling, student of 

reeds werkende bent, met een leerprobleem presteer je 

ondanks grote inzet vaak onder het verwachte niveau.  

Een leerprobleem raak je niet zomaar kwijt. Het blijft je 

je leven lang hinderen. Kies dus op elke leeftijd en op elk 

niveau voor de juiste compensatie en boek zo vooruitgang. 

Hoe je dit realiseert lees je verder in deze brochure.
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Heb je hulp nodig van je juf of meester?
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Merk je vooruitgang bij jouw leerlingen
door het gebruik van Kurzweil?
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Onderzoekscijfers
Men onderzocht wat het effect is van de compenserende software Kurzweil 3000 

op de zelfredzaamheid van leerlingen. De cijfers tonen een duidelijke verbetering 

in zelfstandigheid en vooruitgang met het gebruik van compenserende software.

Mensen met leerproblemen 
ervaren meer of sneller:

 9 Frustraties of beperkingen

 9 Demotivatie

 9 Schoolmoeheid 

 9 Leerachterstand

Compenserende software 
zorgt voor:

 9 Meer leer-en leesplezier

 9 Betere leerprestaties

 9 Meer zelfstandigheid

 9 Groter zelfvertrouwen
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Wie heeft er baat bij?
Compenserende software kan de 

belemmeringen die je ervaart door lees- en / 

of spellingsproblemen fors doen afnemen. 

Het ondersteunt niet alleen bij dyslexie, één 

van de meest gekende leerproblemen dat zich 

kenmerkt door hardnekkige problemen met 

lezen en/of spellen. De software helpt ook 

bij andere problemen zoals dys(ortho)grafie, 

dyscalculie, dysfasie of dyspraxie en heeft z’n 

nut bewezen bij slechtziende of slechthorende 

leerlingen, leerlingen met AD(H)D, autisme, 

CVI, NAH of een mentale beperking. 

Voor hoogbegaafden kan het een goede 

differentiatietool zijn. Voor anderstaligen is het 

dan weer een handig hulpmiddel om de taal 

sneller onder de knie te krijgen. 

Lees daarvoor zeker p11 met de specifieke 

functionaliteit voor andere doelgroepen.

Waarom is dit een verrijking voor 
gebruiker en begeleider?

 9 Het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en 

de motivatie nemen toe.

 9 Beter begrip van de tekstinhoud door 

de voorleesfunctie, i.c.m. woorden-en 

synoniemenboeken en visualisatie aan de 

hand van beeld-woordenboeken

 9 Vlot zelfstandig foutloos schrijven van, 

zelfs complexere, teksten o.a. dankzij de 

intelligente (zelflerende) woordvoorspeller.

 9 Maximaliseer zelfstandig leren door 

handig gebruik te maken van het digitale 

boek als werkinstrument: op de tekst 

invullen, tekenen en markeren. 

 9 Tijdbesparing voor de gebruiker, maar ook 

voor de begeleider (leerkracht, ouder) die 

minder ondersteuning moet geven.       

Hoe groot of klein 
je probleem ook 

is, je hebt baat bij 
compenserende 

software!
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Recht op 
gratis 

voorlees-
software?

Gratis voorleessoftware via de 
Vlaamse overheid?
Het M-decreet bepaalde reeds dat elke leerling 

met specifieke onderwijsbehoeften recht heeft 

op redelijke aanpassingen. 

Sinds 2017 ondersteunt de Vlaamse overheid 

leerlingen uit het basis- en secundair (buiten)

gewoon onderwijs  en uit de opleidingstrajecten 

Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 

Verpleegkunde (ingericht door secundaire 

scholen) met GRATIS VOORLEESSOFTWARE. 

Ouders, leerkrachten (zorg of ICT), therapeuten 

en leerlingen vanaf 13 jaar, kunnen op  

www.leesvoor.vlaanderen de aanvraag voor 

gratis software registreren. Voorwaarde is dat 

de leerling een attest dyslexie of dyspraxie, 

een gemotiveerd verslag, een(inschrijvings) 

verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod 

buitengewoon onderwijs of een ADIBib-attest 

(uitgeschreven door het CLB, www.adibib.be) 

kan voorleggen. 

Uniek Sensotec aanbod
De LEERLING met attest die zich registreert 

voor Alinea of Kurzweil 3000 krijgt de kans om 

alle Sensotec dyslexieproducten gedurende 

www.dyslexie.be | www.sensotec.be
www.leesvoor.vlaanderen

TIP: Vraag naar onze GRATIS VOORLEESSOFTWARE affiche, flyers en 
“brief aan de ouders” op www.bit.ly/sensotec-meer
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Iedereen 
gelijk?

het ganse schooljaar gratis te gebruiken, thuis 

en op school: Alinea, Kurzweil 3000, KNFB 

Reader & Lezergame. De voordelen:

1. Probeer uit en kies het meest geschikte 

pakket

2. Combineer onze software volgens je noden

3. Werk steeds met de meest recente versie

4. Werk multiplatform, overal en altijd

Wat is de rol van de school?
 9 GRATIS VOORLEESSOFTWARE 

Bij het inschrijven van meerdere leerlingen op 

een Sensotec-product krijgt de accounthouder 

van de SCHOOL één gratis schoollicentie. Wil 

je toegang tot onze software voor meerdere 

leerkrachten of leerlingen zonder attest? 

Contacteer ons dan om de mogelijkheden van 

een schoolbrede weblicentie te bespreken. Die 

heb je al? Dan kom je in aanmerking voor een 

financiële compensatie.  Aarzel niet ons te 

contacteren:

050 40 47 41 | dyslexie@sensotec.be

 9  STICORDI / REDICODIS-maatregelen

Deze maatregelen zijn binnen het zorgbeleid 

van de school ingeburgerde begrippen. 

Ze zorgen ervoor dat ongeacht de nood of 

beperking van de leerling, de lessen beter 

kunnen gevolgd worden. Het gebruik van 

compenserende software van Sensotec past 

hier volledig binnen. 

 9De toegankelijkheid van de lessen verhogen

Door het gebruik van compenserende software 

wordt (gedrukte) informatie voor iedereen 

toegankelijk, ook voor mensen met een leer-of 

leesprobleem. Onze compenserende software 

ondersteunt de principes van Universal Design 

For Learning  (UDL). 

Dit wordt als volgt toegepast op de leerstof:

1. Zowel visueel als auditief aanbieden

2. Verduidelijking via woordenboeken, 

afbeeldingen en synoniemen

3. Begrijpen via markeren en encyclopedieën

 9 Praktisch inzetten van de software

Heel wat schoolboeken worden nu al digitaal 

aangeboden via ADIBib. Daarnaast kan je 

ook een document scannen of fotograferen 

en automatisch omzetten naar voorleesbare 

tekst.  Wat je dus op papier leest, wordt voor 

de leerling met een leerprobleem voorgelezen 

door de software. Tegelijkertijd volgt de 

leerling mee op het scherm. 

De zin wordt in kleur gemarkeerd, een 

andere kleur toont het voorgelezen woord. 

Naast deze basisfunctionaliteit bevatten 

de Sensotec programma’s nog heel wat 

andere  hulpmiddelen zoals woordenboeken, 

notitiemogelijkheden,…
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Welke rol is er voor de ouders weggelegd?
Als ouder heb je een belangrijke rol te vervullen. Wees geduldig en begripvol, onderneem 

actie en zet tijdig de nodige stappen richting school of therapie. De logopedist of therapeut 

zal je inlichten over terugbetalingsmodaliteiten. Laat eveneens een test afnemen, en vraag 

een attest op zodat je kind recht heeft op STICORDI / REDICODIS-maatregelen op school. Zit 

je kind in het lager of middelbaar onderwijs, schaf dan ook de gratis voorleessoftware aan en 

werk samen, ook thuis, aan vooruitgang.

Wat is de rol van een therapeut? 
Als specialist legt de therapeut de focus in de eerste plaats op remediëren en extra 

begeleiding. Maar hij of zij is ook de geschikte persoon om kinderen en jongeren te blijven 

motiveren, en om de ouders en school bij te staan. Als therapeut is het belangrijk om  jezelf 

te informeren over de mogelijkheden tot extra ondersteuning, zoals educatieve games 

(Lezergame) en compenserende software (Alinea Pro, Kurzweil 3000, WoDy). 

THERAPEUT of ONDERSTEUNER?  

Maak gedurende één jaar gratis kennis met Alinea en Kurzweil 3000. Zo leer je zelf met de 

software werken en kan je je patiënten beter ondersteunen. Registreren kan op   

www.sensotec.be/therapie.

Helpende 
handen
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Wat kan je als werkgever doen? 
Als werkgever draag je bij aan de motivatie van je medewerkers. Je voorziet jouw mensen 

van de juiste tools zodat zij efficiënt en vlot kunnen werken. Stel je anderstaligen of mensen 

met lees-en /of schrijfproblemen te werk? Informeer dan naar de mogelijkheden van 

compenserende software en eventuele tussenkomsten via de VDAB (Meer info op 

www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml).   

De 4 domeinen waar goede software bij ondersteunt: 

 9 Lezen & leesvaardigheden ontwikkelen

 9 Woordenschatontwikkeling en vreemde talen

 9 Spellen en schrijven

 9 Studeren en studievaardigheden ontwikkelen

Vlotter lezen
Met de scanfunctie maak je 
elke tekst toegankelijk op je 
computer. De voorleesfunctie 
zorgt ervoor dat je je teksten 
op jouw tempo kan beluisteren, 
ook in andere talen. De dubbele 
markering toont welke tekst 
voorgelezen wordt.

Correcter schrijven
Woordvoorspelling en 
hoorbare spellingcontrole 
helpen je om vlot en foutloos 
te schrijven. Schrijfsjablonen 
en mindmaps helpen je om 
een gestructureerde tekst te 
schrijven.

Makkelijker studeren 
Een schat aan studietools 
ondersteunt je bij school-
taken, noteren, studeren en 
toetsen voorbereiden. Met 
digitale markeerstiften kun je 
structureren, uittreksels maken 

en samenvatten.

Beter begrijpen
Sprekende woordenboeken 
met tekeningen en 
voorbeelden leggen de 
woorden in verschillende 

talen verstaanbaar uit.
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Maak de juiste keuze
Alinea (www.sensotec.be/Alinea)

Naast een krachtige woordvoorspeller, ondersteunt deze gebruiksvriendelijke software je bij 

het lezen, schrijven en studeren in 4 talen. Nieuw in het pakket: de Web2Speech weblezer 

van Sensotec leest jouw webpagina’s en googledocs voor.

 9 Visuele en auditieve ondersteuning

 9 Leest je teksten voor, voorspelt en corrigeert je woorden

 9 Nederlands, Frans, Engels en Duits

 9 Windows PC en app voor iOS

Kurzweil 3000  (www.sensotec.be/Kurzweil3000)

Kurzweil 3000, de meest complete voorleessoftware op 

de markt, is een alles-in-één programma dat een 

maximale functionaliteit & toegankelijkheid combineert 

en dit in 13 talen. De werkomgeving kan aangepast 

worden aan elke leeftijd. K3000 werkt op elk platform 

en is dus geschikt voor pc, tablet, smartphone en 

Chromebooks. Nieuw in het pakket: de Web2Speech 

weblezer van Sensotec leest jouw webpagina’s en 

googledocs voor.

 9 Visuele en auditieve ondersteuning

 9 Beste educatieve pakket

 9 Leest voor in 13 talen

 9 Windows PC, Mac, Chrome OS en als app voor iOS en Android

WoDy  (www.sensotec.be/WoDy)

WoDy is een uitstekend woordvoorspellingsprogramma dat je helpt om snel en 

foutloos te schrijven in alle programma’s. Het leest ook al je documenten voor.

 9 Visuele en auditieve ondersteuning

 9 Spreekt, voorspelt en corrigeert fouten

 9 Beschikbaar in 1 taal (NL) of in 4 talen (NL, FR, EN, DE)
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Een slimme keuze maken

Alinea 
Slimme tools die lezen en schrijven makkelijker maken, in elke situatie.

Flexibele, superhandige iOS app plus software voor Windows PC. Deze helpen samen bij 
lezen, schrijven en studeren. De app maakt een foto van een tekst en leest die voor. De foto 
wordt als PDF opgeslagen en kan daarna ook op PC worden voorgelezen of verder bewerkt. 
De software voor PC maakt scans, jpg’s en printscreens leesbaar. Deze functies plus de slim-
me, corrigerende woordvoorspeller, de woordenboeken en 

 9 tekstinfo wordt snel en  nauw-
keurig voorgelezen 

 9 alle lesmateriaal (al dan niet 
digitaal) is toegankelijk

 9 snel en foutloos schrijven in 
alle programma’s en digitale  
schoolboeken (PDF)

 9 uitgebreide ondersteuning bij 
vreemde talen en/of bij het uit-
breiden  van de woordenschat 
in het Nederlands (NT2, TOS)

 9 goede ondersteuning bij het 
studeren

 9 op alle onderwijsniveaus 
zelfstandig werken, los van  
kennis of beschikbaarheid van 
andere programma’s

 9  alles-in-één programma, met 
eenvoudig aanpasbare omgeving

 9 vlotte toegang tot alle gedruk-
te en digitale documenten

 9 maximale functionaliteit en 
toegankelijkheid i.c.m. een 
groot gebruiksgemak

 9 uitgebreide studiehulpmiddelen

Alinea Kurzweil3000 WoDy

 9 flexibel en gebruiksvriendelijk

 9 gemakkelijk werken met de  
digitale schoolboeken (PDF)

 9 snel eigen lesmateriaal met 
de Alinea scan-en leesapp en 
ingebouwde scansoftware (op 
pc) toegankelijk maken

 9 uitgebreide examenbeveiliging  
is mogelijk

 9 Windows en iOS

 9 foutloze verslagen, e-mails en 
Facebook berichten

 9 al je documenten (Word, PDF, 
webpagina’s, scans,jpg’s, 
printscreens) worden nauw-
keurig voorgelezen

 9  via de app is ook buitenshuis  
elke tekst toegankelijk (scan-
nen & laten voorlezen)

Het meest gebruiksvriendelijke 
programma. PERFECT VOOR...

Het meest complete programma 
voor leerling. PERFECT  VOOR...

Uitstekend woordvoorspellings 
programma. PERFECT VOOR...

...ELKE LEERLING & STUDENT ...ELKE LEERLING & STUDENT

... LEERKRACHTEN ... LEERKRACHTEN ... LEERKRACHTEN

 9 de zekerheid van het meest 
gebruikte programma

 9 handig werken met digitale 
schoolboeken (PDF) mits om-
zetten naar KES bestanden

 9 breed inzetbaar, op elk niveau 

 9 erg efficiënte scansoftware  
    

 9  zeer uitgebreide examenbe-
veiliging

 9 Windows en Mac, iOS en 
Android, ook Chromebook

... THUIS & OP HET WERK ... THUIS & OP HET WERK ... THUIS & OP HET WERK

...ELKE LEERLING & STUDENT

 9 basisondersteuning bij lezen 
en schrijven, om snel en fout-
loos te schrijven

 9 beperkte rechtstreekse en 
interactieve ondersteuning in 
digitaal lesmateriaal

 9 ondersteuning bij vreemde 
talen en/of bij het uitbreiden   
van de woordenschat in het 
Nederlands (NT2, TOS)

 9 geen ingebouwde studiehulp-
middelen

 9 eenvoudig werken met eigen 
materiaal  (Worddcumenten)

 9 werken met digitale school-
boeken (PDF) kan alleen  
via de klassieke gratis PDF 
programma’s

 9 elementaire examenbeveili-
ging

 9 goedkoopste kooplicentie

 9 Windows

 9 krachtigste voorleesprogram-
ma in 13 talen 

 9 uitgebreid pakket tekstsjablo-
nen en studiehulpmiddelen

 9 eenvoudig lezen en bewerken 
van KES bestanden met de 
K3000 app  

    

 9 foutloze verslagen, e-mails en  
Facebook berichten

 9 al je documenten (Word, PDF, 
webpagina’s) worden nauwkeu-
rig voorgelezen
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Overzicht functionaliteit  
DYSLEXIE, DYS(ORTHO)GRAFIE Alinea K3000 WoDy

Lezen
Talen V (4) V V (13) \ (1 of 4)
Kwaliteit van de stemmen V V V V
Ingebouwde speciaal ontwikkelde OCR (scanfunctie) V (Pro) V V
Scan- en bewerkingsopties (* afhankelijk van OCR-program-
ma dat optioneel werd aang ekocht)

V V V \*

Eenvoudige toegang tot tekstbestanden V V V V V V
Eenvoudige toegang tot beeldbestanden (jpg, fotoPDF,...) V V (Pro) V V
Toegang tot ADIBib-boeken V V V V V
Screenshotlezer (o.a. voor ontoegankelijke info op internet) V (Pro) V V
Gemakkelijk in gebruik V V V V V
Interface aanpasbaar aan onderwijsniveau/leeftijd V V V V
Ondersteuning aanpasbaar naar gebruikersbehoefte V V V V V V

Begrijpen en vreemde talen
Beeldwoordenboeken V V V V V V
Woordenboeken (*Van Dale of **Van Dale en andere) V (7)* V V (27)** \ (1-7)*
Synoniemen V V
Encyclopedieën V V
Vertaalfunctie V V

Schrijven
Spreken tijdens typen V V V V
Hoorbare spellingcontrole (suggesties worden voorgelezen) V V V V
Dyslexie-specifieke spellingcontrole V V V (App) V V
Dyslexie-specifieke werkwoordondersteuning V V V V
Dyslexie-specifieke woordvoorspeller (* App + fonetisch 
schrijven in de Windowsversie)

V V V* V V

Eigen woordenlijsten eenvoudig aanpasbaar V V V V V V
Corrigerende woordvoorspeller:  aanpasbare correctieregels V V V V
Vul in-functie: herkent automatisch volle lijnen V V
Tekst verslepen in Adibibboeken V V
Tekst- en mindmapsjablonen (o.a. boekbesprekingen) V V

Studeren
Markeren en samenvatten V V V V
Tekstnotities V V V V
Kleefnotities (afdekblaadje bij vreemde talen of dictee) V V
Voetnoten, gesproken notities, tekstballonnen) V V
Bladwijzers en hyperlinks V V
Mindmaps V V

Examens
Functies blokkeren V V V \
Examendocument beveiligen (geblokkeerde functies opslaan 
in het document/bestand)

V V

Logboek (* enkel voor correctieregels) V* V V \*
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Overzicht functionaliteit  
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Specifieke functionaliteit voor
ANDERE DOELGROEPEN Alinea K3000 WoDy

Dyscalculie
Sprekende rekenmachines V V

Tos/ dysfasie. Nt2 / anderstaligen
Beeldwoordenboeken V V V V
Van Dale verklarend Nederlands voor anderstaligen V V V V V V

AD(H)D
Tabbladen verbergen om afleiding te voorkomen V V

Bedieningspaneel met een beperkt aantal knoppen V V V V V V
Tekeningen verbergen om de focus op de tekst te verhogen V V
Visueel structureren met mindmaps V V

Autisme
Persoonlijke, vertrouwde werkomgeving V V
Profielen houden alle voorkeursinstellingen bij V V V V

Auditieve beperking
Woordenboek Vlaamse GebarenTaal (VGT) V V

Visuele beperking
Vergrotingsvenster met aanpasbaar contrast V V
Schermlezer V V
Volledige bediening met sneltoetsen mogelijk V V

CVI
Overal tonen wat gelezen wordt voorkomt focusproblemen V V V V

Mentale beperking
Alles in 1 programma V V
Geen kennis van andere programma’s (bv.MS Word) vereist V V
Werkbalk(en) kunnen sterk vereenvoudigd worden V V

Hoogbegaafdheid
Leest rechtstreeks op internet met dubbele markering V V (chrome) V V
Encyclopedieën, 13 talen, ingebouwde vertaalfunctie V V

Besturingssystemen
Windows V V V V V V
Mac V V 
iOS App V V V V
Android App V V
Chrome OS (Chromebook) V V

\ V VVNiet aanwezig Goede kwaliteitBeperkt of niet standaard inbegrepen Uitstekend
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Het gebruik van compenserende (voorlees)

software kan het verschil maken. 

Lees hieronder de getuigenissen van twee 

leerlingen: Eleana (10 jaar) en Pim (16 jaar). 

Ook Kris, ICT coördinator, is overtuigd van 

het nut en gebruikt Kurzweil al 17 jaar als 

ondersteuning voor leerlingen met lees-en 

leerproblemen.

Eleana (10 jaar) gebruikt Alinea
Eleana heeft dyslexie. Ze zit nu in het 5de 

leerjaar en is heel blij dat Alinea haar helpt 

bij het verwerken van haar lesmateriaal: 

vlot lezen, spellingshulp bij het schrijven, 

het invullen van haar digitale taakjes, ... . 

Ze verliest minder tijd dan vroeger en kan 

zelfstandiger werken. Ook haar mama is grote 

fan. Zo heeft het gezin weer wat meer tijd.

Eleana’s grote droom? Schrijfster worden. 

“Een leerling die 
niet goed kan zien, 
neem je toch ook 
zijn bril niet af?”

Wat doet 
voorlees- 

software voor 
jou?

Niet evident met dyslexie, maar ze is vast 

van plan zich niet te laten tegenhouden 

door haar beperking. En gelijk heeft ze, 

want met de juiste hulp is alles mogelijk! 

Bekijk Eleana’s getuigenis op Youtube: 

https://youtu.be/VxSBRLYFL6E

Pim (16 jaar) gebruikt Kurzweil
Pim heeft  meerdere “dysjes”, zoals 

hij zelf ongedwongen vertelt: dyslexie, 

dysorthografie, dysfasie en dyspraxie. 

Hij vertelt het luchtig, maar Pim heeft al 

hard moeten werken om te staan waar 

hij nu staat: een gemotiveerde leerling 
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sportwetenschappen in het 4de middelbaar. 

Sinds een aantal jaar gebruikt Pim Kurzweil. Hij kent het 

programma ondertussen door en door. Het helpt hem om zijn 

aandacht bij de les te houden en om thuis te studeren. Ook 

naar zijn latere studies en job toe ziet Pim een plaats voor 

Kurzweil.  Het maakt zijn leven een stuk gemakkelijker. 

Bekijk de getuigenis van Pim 

op Youtube: https://youtu.be/

SI6hPb4QgvE

Kris, ICT-coördinator, gebruikt Kurzweil en Alinea
Kris is STEM-leerkracht en ICT-coördinator. Zeventien jaar geleden introduceerde hij als pionier 

voorleessoftware in zijn school. Kurzweil heeft door de jaren heen veel van zijn leerlingen 

geholpen. Onlangs startte Kris ook met Alinea.  Deze compenserende software ondersteunt 

gedifferentieerd lesgeven en zorgt voor een belangrijke tijdbesparing, zowel bij leerlingen als 

leerkrachten. Een prachtige quote van Kris over het belang van compenserende software: 

“Een leerling die niet goed kan zien neem je toch ook zijn bril niet af?” 

Bekijk de getuigenis van 

Kris op Youtube: https://

youtu.be/b9V_sNBmGvQ
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Aarzel niet
BEL | MAIL

Leerling lager of middelbaar onderwijs met geldig attest?
1. Schrijf je in voor gratis voorleessoftware

Scholen die leerlingen willen registreren kunnen bij ons terecht. Contacteer onze 

consulenten op dyslexie@sensotec.be.  

Ouders die een kind willen registreren of 13+ leerlingen die dit zelf doen, vinden hierover 

meer informatie op www.dyslexie.be. Bij een keuze voor Alinea of Kurweil 3000 kun je ook 

gratis de andere dyslexieprogramma’s van Sensotec uitproberen.

2. Download de programma’s

Na registratie ontvang je een mail van de Sensotec licentieserver met je login en paswoord 

en de downloadlink om de programma’s te installeren.

3. Check het Sensotec vormingsaanbod 

We voorzien in gratis info- en kennismakingssessies, maar ook in hands-on workshops waar 

je met het door jouw gekozen programma leert werken. Informeer op www.sensotec.be/

training.

Hogeschoolstudent, volwassene?
1. Bekijk de demofilmpjes

Enkele korte demofilmpjes kan je bekijken op de website www.sensotec.be.

2.Download de demoversies

Probeer onze compenserende programma’s gratis uit gedurende 30 dagen. De demoversies 

zijn beschikbaar op de website www.sensotec.be. 

De beslissing nemen? 

Je bent ondertussen overtuigd van de kracht van 

compenserende software en hebt kennis gemaakt met 

onze dyslexieprogramma’s. Twijfel je echter nog over de 

juiste keuze? Dan helpen we je graag verder.
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3. Neem deel aan een info- of kennismakingssessie

Tijdens de gratis infosessie geven we een overzicht van ons aanbod aan compenserende 

software en hoe de programma’s succesvol ingezet worden. Informeer op www.sensotec.be/

training.

4. Vraag persoonlijk advies

Onze consulenten zijn tijdens de kantooruren bereikbaar voor persoonlijk advies. Contacteer 

ons vrijblijvend.

5. Schaf het gewenste programma aan

Je hebt je keuze gemaakt? Ga dan naar de webshop op onze website www.sensotec.be en 

registreer je aankoop of contacteer ons voor een offerte op maat. 

6. Hands-on workshop?

Wil je praktisch leren werken met onze programma’s? Schrijf je dan in voor één van onze 

workshops voor leerlingen (met begeleider), leerkrachten of therapeuten:

www.sensotec.be/workshops

Wat na gratis registratie of aankoop?
Je ontvangt alle nodige informatie om aan de slag te gaan. Heb je toch nog vragen dan kan je 

uiteraard bij ons terecht.

Contact
Inhoudelijke vragen  -  dyslexie consulenten: 050 40 47 41 of dyslexie@sensotec.be

Technische vragen - dienst na verkoop: 050 40 47 47 of dyslexiesupport@sensotec.be
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Sensotec nv/sa

HQ
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke

T +32 50 39 49 49

visionary technology

Divisions
Antwerpse Steenweg 96 | B-2940 Hoevenen-Stabroek

Rue de la Croix Rouge 39 | B-5100 Namur

E  dyslexie@sensotec.be 
www.sensotec.be
www.dyslexie.be

Sensotec zag in 1986  het levenslicht als organisatie gericht op 
de ontwikkeling van hulpmiddelen voor blinde kinderen, hun 
ouders en leerkrachten in het gewoon onderwijs.

Over de jaren breidden onze activiteiten zich uit tot de 
ontwikkeling, productie en distributie van technologische 
hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en met 
lees-en leerproblemen zoals dyslexie. Terwijl onze hardware 
oplossingen zich vooral op onze Belgisch klanten richten, wor-
den onze software oplossingen wereldwijd gebruikt.


