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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 zoals Alinea of 

Kurzweil 3000 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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van boeken

Bron: Leerlingenenquêtes Nederland 2011-2016

Heb je hulp nodig van je juf of meester?

zonder Kurzweil met Kurzweil

bij schrijf-
opdrachten

bij begrijpend 
lezen

Bron: Leerkrachtenenquêtes Nederland 2011-2016

Merk je vooruitgang bij jouw leerlingen
door het gebruik van Kurzweil?

geen vooruitgang

zelfstandigheid effectiever leren

vooruitgang

25%

78% 75%

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

22%
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Wie heeft er baat bij?
De compenserende software Alinea en 

Kurzweil 3000 kan de belemmeringen die je 

ervaart bij lees- en spellingproblemen fors 

doen afnemen. 

Deze software ondersteunt bij lees-, schrijf- en 

leerproblemen. Dyslexie is één van de meest 

gekende leerproblemen die zich kenmerkt 

door hardnekkige problemen met lezen en/

of spellen. De software helpt ook bij andere 

problemen zoals dys(ortho)grafie, dyscalculie, 

dysfasie of dyspraxi 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. 

Waarom is dit een verrijking voor 
gebruiker én 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 beeldwoordenboeken.

 9 Vlot zelfstandig foutloos schrijven van, 

zelfs complexere, teksten o.a. dankzij de 

intelligente (zelflerende) woordvoorspeller.

 9 Maximalisatie van 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!

3



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 onderwijs  

en uit de opleidingstrajecten Secundair na 

Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde 

(ingericht door secundaire scholen) met GRATIS 

VOORLEESSOFTWARE. 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) kan voorleggen. De software 

kan aangevraagd worden door ouders, 

leerkrachten (zorg of ICT), therapeuten en 

leerlingen vanaf 13 jaar op www.adibib.be. 

Keuze uit verschillende pakketten
Alinea en Kurzweil 3000 zijn 2 van de 

softwarepakketten die gratis aangeboden 

worden. Een keuze voor deze software geeft 

je toegang tot de meest complete (voorlees) 

compenserende software die je helpt bij lezen, 

schrijven en leren, altijd en overal.

www.dyslexie.be | www.sensotec.be
www.adibib.be

TIP: Vraag naar onze GRATIS VOORLEESSOFTWARE affiche, flyers en 
“brief aan de ouders” op www.sensotec.be/drukwerk
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Lees-, schrijf- en 
leeroplossingen
voor iedereen

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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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. De vzw Sprankel (www.sprankel.be) brengt 

lotgenoten samen. 

Wat is de rol van de school?

 9 GRATIS VOORLEESSOFTWARE 

Wanneer meerdere leerlingen gebruik maken van de gratis voorleessoftware Alinea of Kurzweil, 

biedt Sensotec de school één gratis schoollicentie aan. Zo heeft ook het schoolteam toegang 

tot het programma. Wil je toegang tot onze software voor meerdere leerkrachten of voor 

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 hierover te contacteren: 050 40 47 41 | dyslexie@sensotec.be

 9  STICORDI / REDICODIS-MAATREGELEN

Deze maatregelen zijn ingeburgerde begrippen binnen het zorgbeleid van de school. Ze 

zorgen ervoor dat ongeacht de nood of beperking van de leerling, de lessen beter kunnen 

gevolgd worden. Het gebruik van de Sensotec software sluit hier mooi op aan.  

Helpende 
handen
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 9 BETER TOEGANKELIJKE LESSEN

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 samenvatten

 9 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,…

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 en Kurzweil 3000). 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.

Wat als je reeds studeert aan 
hogeschool of unief? 
Je studeert verder aan de hogeschool of 

universiteit?  Het gebruik van compenserende 

software zal je tijdens je studie ondersteunen 

en veel tijd helpen besparen.  Contacteer 

de studentenbegeleidingsdienst van je 

hogeschool/universiteit en de organisatie SIHO 

(www.siho.be) voor alle informatie over

verder studeren met een leerprobleem.  

Heb je vragen over onze compenserende 

software? Contacteer dan vrijblijvend onze 

dyslexieconsulenten op 050 40 47 41 of 

dyslexie@sensotec.be.
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Naast een krachtige woordvoorspeller, ondersteunt deze gebruiksvriendelijke & betaalbare 

software je bij het lezen, schrijven en studeren in 4 talen (NL, FR, EN en DE).  De software 

leest je teksten voor, voorspelt en corrigeert je woorden. Je kunt altijd en overal op de 

visuele en auditieve ondersteuning van Alinea rekenen: 

 9 Alinea voor Windows, de pc-oplossing

 9 Alinea app voor iOS & Android, de mobiele oplossing die elke tekst kan voorlezen

 9 Alinea Web2Speech Chrome extensie, voor het lezen en werken in webpagina’s,  

Google docs en Gmail

 9 Alinea webapp in de Cloud (*) voor het lezen en werken in pdf op pc, Chromebook, Mac, 

tablet en smartphone. Geen installatie nodig!

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 waaronder NL, FR, EN en DE. De werkomgeving kan aangepast worden aan elke 

leeftijd. K3000 werkt op elk platform en is dus geschikt voor pc, Mac, tablet, smartphone en 

Chromebooks. Gebruikers van Kurzweil 3000 hebben ook toegang tot de browser oplossing 

Web2Speech en de allernieuwste in de Cloud webapp.

 9 Kurzweil 3000 desktop oplossing voor pc & Mac

 9 Kurzweil 3000 Mobile voor iOS & Android

 9 Web2Speech Chrome extensie

 9 Cloud webapp (*)

Alinea (www.sensotec.be/alinea)

(*) nieuw vanaf schooljaar 2019-2020
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 9 tekstinfo wordt snel en  nauwkeurig  
voorgelezen 

 9 alle lesmateriaal (al dan niet digitaal) is  
toegankelijk

 9 snel en foutloos schrijven in alle program-
ma’s en ADIBib-digitale schoolboeken (pdf)

 9 uitgebreide ondersteuning bij vreemde 
talen en bij het uitbreiden  van de woorden-
schat 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 gedrukte en digitale 
documenten

 9 maximale functionaliteit en toegankelijk-
heid i.c.m. een groot gebruiksgemak

 9 uitgebreide lees-, schrijf- en studiehulp- 
middelen

Alinea Kurzweil3000

 9 flexibel en gebruiksvriendelijk

 9 gemakkelijk werken met de  digitale school-
boeken (pdf)

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

 9 uitgebreide examenbeveiliging  is mogelijk

 9 alle platformen

 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 leesapp en webapp is ook buitens-
huis elke tekst snel toegankelijk: scan & 
laat voorlezen!

Het meest gebruiksvriendelijke programma. 
PERFECT VOOR...

Het meest complete programma. 
PERFECT  VOOR...

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

... LEERKRACHTEN ... LEERKRACHTEN

 9 de meest efficiënte scansoftware die elke 
tekst snel toegankelijk maakt

 9 handig werken met digitale schoolboeken 
(pdf) mits omzetten naar KES bestanden

 9 breed inzetbaar, op elk niveau 
    

 9  zeer uitgebreide examenbeveiliging

 9 alle platformen

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

 9 krachtigste voorleesprogramma in  
13 talen 

 9 uitgebreid pakket lees-, schrijf- en  
studiehulpmiddelen

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

 9 via de webapp overal en op elk platform 
bruikbaar 9



Alinea Windows Alinea leesapp

Besturingssystemen Windows pc iOS & Android

Installaties vereist? Ja Ja

TOEGANG TOT DOCUMENTEN
Gedrukte tekst (ocr) Ja (Win 10) Ja

KES-documenten Neen Neen

Tekst-pdf & ADIBib-boeken Ja Ja

Beeldbestanden (jpg, foto-pdf, ...) Ja Ja

Tekst- en MS Office bestanden Ja Neen

Webistes en e-mail Ja Neen

LEZEN
Beschikbare leestalen NL, FR, EN, DE Toestelafhankelijk

Tekstselectiemogelijkheden Ja Ja

Uitspraakwoordenboek Ja Neen

Woordenboek & vreemde talen Ja Neen

 verklarend, vertalend, beeldend Ja Neen

 werkwoordvervoegingen, homofonen Ja Neen

 synoniemenwoordenboek Neen Neen

 online vertaalfunctie Neen Neen

 Vlaamse gebarentaal Ja Neen

SCHRIJVEN
Invullen in documenten Ja Neen

 notities: tekst, kleef, gesproken, ... Ja, tekstnotities Neen

 bladwijzers, voetnoten Neen Neen

 tekentools: cirkels, pijlen, lijnen, ... Ja Neen

Schrijfondersteuning Ja Neen

 woordvoorspeller + eigen lijsten Ja Neen

 spellingcontrole Ja Neen

 werkwoordondersteuning Ja Neen

Spraakherkenning (dicteerfunctie) Neen Neen

STUDEREN EN EXAMENS
Markeren en samenvatten Ja Neen

Audiobestanden maken Neen Neen

Speciale studietools (1) Neen Neen

Functies blokkeren Ja Neen

1) rekenmachine, mindmaps, sjablonen, kolomnotities en hyperlinks10



Web2Speech Webapp K3000 desktop K3000 Mobile
voor Alinea en K3000 gebruikers (*) = alleen in iOS 

Chrome browser Online pc & Mac iOS & Android

Beperkt Neen Ja Ja

LEZEN
Neen Ja Ja Neen

Neen Ja Ja Ja

Neen Ja Ja, met PDF2KES Ja, via desktop PDF2KES

Neen Ja Ja Neen

Ja (Google Docs) Verwacht Ja Neen

Ja (Chrome & Gmail) Neen Ja Neen

LEZEN
9, o.a. NL, FR, EN, DE 9, o.a. NL, FR, EN, DE 13, o.a. NL, FR, EN, DE Toestelafhankelijk

Ja Ja Ja Ja

Neen Verwacht Ja Neen

Ja Ja Ja Ja (*)

Ja Ja Ja Ja (*)

Ja Ja Ja, homofonen Ja, vervoegingen (*)

Verwacht Verwacht Ja Neen

Ja Ja Ja Neen

Neen Neen Neen Neen

LEZEN
Neen Ja Ja Ja

Neen Ja Ja, zeer uitgebreid Ja (*)

Neen Verwacht Ja Neen

Neen Ja Neen Neen

Verwacht Ja Ja Ja (*)

Verwacht Ja Ja Ja (*)

Verwacht Ja Ja Ja (*)

Verwacht Ja Neen Ja (*)

Verwacht Verwacht Neen Neen

LEZEN
Ja Ja Ja Ja, alleen markeren

Ja Verwacht Ja Neen

Neen Neen Ja Neen

Neen Verwacht    Ja Neen

11



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, spellinghulp 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

T 050 40 47 41
E dyslexie@sensotec.be

Handig stappenplan om tot de juiste keuze te komen:

1. Bekijk onze demofilmpjes op www.youtube.com/sensotecnv of onze tutorials op 

www.sensotec.be/tutorials-alinea en www.sensotec.be/tutorials-kurzweil-3000. 

2. Download een gratis demoversie & probeer de software uit gedurende 30 dagen. 

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. Een kennismakingssessie gaat 

dieper in op één bepaald product. Lees alle informatie of schrijf je in op www.sensotec.be/training.

4. Vraag persoonlijk & vrijblijvend advies aan onze consulenten.

5. Schaf het gewenste programma aan via onze webshop op onze website www.sensotec.be 

of contacteer ons voor een offerte op maat. 

 5.a. Leerling lager of middelbaar? Schrijf je in voor gratis voorleessoftware

 Scholen met vragen kunnen bij ons terecht. Mail naar dyslexie@sensotec.be.  

 

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

   hierover meer informatie op www.dyslexie.be en op www.sensotec.be/leesvoor.    

 Inschrijven doe je op www.adibib.be. Via dezelfde site kun je je digitale schoolboeken  

 aanvragen!

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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 5.b. Student aan de hogeschool / unief? Spreek met je studentenbegeleider of   

   contacteer de organisatie SIHO (www.shiho.be) voor meer informatie. Ook onze    

 consulenten helpen je graag verder.

 5.c.  Je werkt al? Spreek met je werkgever over onze oplossingen. Samen kun     

            je kijken hoe je een  tussenkomst aanvraagt bij de VDAB (www.vdab.be/   

            arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing).

 5.d. Therapeut?  Schrijf je in voor ons gratis aanbod 1 jaar kennismaken met Alinea of  

 Kurzweil 3000 op www.sensotec.be/therapie.

 5.e. School? Onze consulenten bespreken graag persoonlijk de best passende   

 oplossing voor jouw school en bezorgen een offerte op maat.

6. Leer met de software werken 

We voorzien zowel in online tutorials, als in hands-on workshops waar je met het door 

jouw gekozen programma leert werken. Inschrijven voor een hands-on workshop doe je op 

www.sensotec.be/workshops

Wat na gratis registratie of aankoop?
Na registratie ontvang je een mail van de Sensotec licentieserver met je login en paswoord 

en de downloadlink voor installatie of toegang. Na het downloaden kun je meteen de slag. 

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 startte in 1986  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, 
worden onze software oplossingen wereldwijd gebruikt.


