
visionary technology

Alinea Suite  

Inzetten op preventie, remediëren
& vooral meer leesplezier!



JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

Van jongs af een sterke basis creëren voor een goede leesvaardigheid? Dat resulteert in betere kansen 
op een succesvolle school- en professionele carrière, want:

• lezen is kennis opdoen, wat verder leren bevordert 
• het aanbod aan taal op jonge leeftijd heeft een blijvend effect op latere leerprestaties
• kleine verschillen aan het begin worden op termijn groter
 

HET IS VIJF VOOR TWAALF

Het gaat niet zo goed met de Vlaamse leesvaardigheid. Dat blijkt uit het PISA 2018 onderzoek, waaraan 
15-jarigen in 79 landen deelnamen.  Deze 3-jaarlijkse studie peilt naar de vaardigheden die nodig zijn om 
goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Leesvaardigheid is één van de hoofddomeinen en omvat 
o.a. het begrijpen, gebruiken en kunnen evalueren van teksten.  

Drie zaken verontrusten:

• 1 op de 5 Vlaamse jongeren haalt het 
referentieniveau niet en is dus onvol-
doende leesvaardig om zijn of haar rol in 
de maatschappij goed op te nemen. Een 
stijging tussen 2009 en 2018 met +6%!

• De gemiddelde Vlaamse leesscore daalt 
significant tussen 2009 en 2018 (met 17 
punten).

• De Vlaamse score op de PISA- 
index voor plezier in lezen, is het laagst 
van alle 79 deelnemende landen.

    

AMBITIEUS ZIJN MAG

Achterstanden voorkomen in plaats van ze later proberen weg te werken. Dat is ambitieus, 
maar niet onmogelijk. Bovendien voorkom je op deze manier veel onnodige frustratie 

bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Hoe kan je dit aanpakken?

  Signaleer vroegtijdig risico’s op leesproblemen

 Creëer een gunstige leeromgeving

 Bied hulp in combinatie met langdurig stimuleren

 Zet in op meer leesplezier en leesmotivatie

Bouwen aan een goede signalisatie, preventie en remediëring, 
eventueel in combinatie met compensatie verzekert een totaalaan-
pak. Als de juiste mensen er hun schouders onder zetten, resulteert 
dit voor leerlingen in een gerichte ondersteuning op elke leeftijd. Zo 
werk je aan een integrale aanpak van leesproblemen.

Het Sensotec gamma  preventieve en remediërende software wordt in 

2020 uitgebreid en reikt waardevolle digitale tools aan waar alle 

betrokken partijen hun voordeel mee doen.



MEER LEESPLEZIER, BETER LEESBEGRIP 
Boekies: Adaptief digitaal leesplatform 

Verschillende studies tonen aan dat leesmotivatie een goede voorspeller is van leesgedrag- en 
prestaties. Het web-based leesplatform Boekies dat in 2020 gelanceerd wordt, is bedoeld om het vrij 

lezen te stimuleren met als doel het leesplezier te behouden en te verhogen. 

Voor wie?
• alle leerlingen van de basisschool
• extra aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften o.a. dyslexie, leesproblemen, NT2, 

hoogbegaafdheid, concentratieproblemen

Hoe?
• uitdagend & uitgebreid leesaanbod dat aansluit bij de leeftijd, het leesniveau, de persoonlijke interesses 

en specifieke onderwijsbehoeften
• selectie titels op basis van leeftijd en leesniveau +  activeren van voorkennis
• leesondersteuning: lettertype, woorduitleg, voorleesfunctie en leesliniaal, vragen en opdrachten

Wat?
• web-based: snel, eenvoudig en overal toegankelijk
• +/- 700 titels (fictie en non-fictie) met op termijn een uitbreiding naar + 2.500 titels

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 
Bouw!: Computergestuurd interventieprogramma voor 5 tot 8-jarigen

Al in de kleuterklas kunnen risicosignalen erop wijzen dat een leerling een vergrote kans op leesproblemen 
heeft: 

• laag fonemisch bewustzijn (auditieve synthese en analyse - isoleren en manipuleren van klanken), zwakke  
letterkennis (actief / passief), moeite met versjes / rijmen, moeite met het benoemen van de dagen van 
de week, cijfers of kleuren  

• Dyslexie in de familie, weinig aanbod thuis, anderstaligheid

Door Bouw! te starten in de 3de kleuterklas kunnen leesproblemen bij deze risicoleerlingen voorkomen worden.

.be

Basissoftware - LEZEN

Preventieve software - LEZEN

[Vlaamse versie binnenkort beschikbaar!]

[Binnenkort beschikbaar!]

www.sensotec.be/boekies

www.sensotec.be/bouw



Voor wie?
• leerlingen vanaf midden 3de kleuter of begin 1ste leerjaar
• leerlingen die bovengenoemde risicosignalen vertonen

Hoe?
• computer- en tutorondersteunde gerichte individuele aanpak, bewezen effectief 
• 3 x 15 à 20 minuten per week één-op-één instructie, begeleiding en oefening 

Wat?
• web-based: snel, eenvoudig en overal toegankelijk

• uitgebreid programma: 13 hoofdstukken (bouwdelen), meer dan 500 online lessen, instaptoets, 
deeltoetsen en eindtoets, 6 verschillende lestypen waarvan 3 gericht op verwerven en 3 op 
spelenderwijs inoefenen.

 
• ontlastend tutor-syteem: De leerling werkt altijd onder begeleiding van een tutor, één-op-één 
  De tutorrol kan ingevuld worden door (groot)ouder, vrijwilliger, oudere leerling.
  Het tutorsysteem werkt ontlastend voor de leerkracht.
  Enkel de toetsingsmomenten worden begeleid door een (zorg-)leerkacht.

• bewezen effectief: Dit methode-onafhankelijk programma werd ontwikkeld en  
beproefd in de Verenigde Staten. Na een doorontwikkeling door de universiteit van  
Amsterdam wordt het sinds 2014 in meer dan 5000 Nederlandse scholen en bij meer  
dan 70.000 leerlingen succesvol ingezet.  De effectiviteit werd bewezen aan de hand van  
2 langdurige studies bij kinderen met risico op leesproblemen.  

Resultaten na het doorlopen van een  
Bouw!-traject?

• Afname van leesproblemen met ruim 60%

• Veel minder zwakke lezers

• Halvering van het percentage zeer  

zwakke lezers



Remediërende software - LEZEN

[Binnenkort Vlaamse versie beschikbaar!]

SPEELSE LEESTRAINING
Lezergame: educatieve game

Deze aanvullende leesmethode is bedoeld om beginnende lezers, anderstaligen en kinderen die vastlopen 
in het leesproces extra oefening te bieden. Lezergame is een educatief concept van Martine Ceyssens, 
logopediste, lector aan de UCLL en auteur van o.a. “Mijn kind heeft dyslexie”.

Voor wie?
• als verrijking voor alle aanvankelijke lezers
• voor kinderen die extra oefening of remediëring nodig hebben

Hoe?
• zowel in de klas, thuis als in therapie inzetbaar
• de game gebruik je als gericht oefenspel of als vrij spel

Wat?
• 3 trajecten: letters, eenlettergrepige en meerlettergrepige woorden
• Elk traject bevat een leesbox met 6 leesboeken, een oefenmap en een 

game waarin de figuurtjes helemaal tot leven komen. Extra: lettersteunen.
• De onderdelen zijn los van elkaar bruikbaar, maar versterken elkaar als je 

ze combineert.

DIGITAAL “BLOONen” OM BETER TE SPELLEN
BLOON: methode-onafhankelijk oefenprogramma 

In deze spellingsoftware wordt de succesvolle BLOON-methodiek (Bekijken, Lezen, Omdraaien,  
Opschrijven en Nakijken) in digitale en verrijkte vorm aangeboden. 

Voor wie?
• alle leerlingen tussen 6 en 12 jaar (en +12 jaar om spelling vreemde talen te leren)

• ideaal om te remediëren en differentiëren bij spellingzwakke leerlingen 

Hoe?
• Digitaal BLOONen geeft minder kans op afleiding. De leerling werkt zelfstandig. Het programma 

neemt de leerling bij de hand doorheen de stappen. Woordbeelden worden visueel ingeprent. 
• Na feedback over de gemaakte fouten heeft de leerling de keuze om verder te oefenen op de  

gemaakte fouten of om spelenderwijs te oefenen aan de hand van de woordspelletjes.

Wat?
• web-based, methode-onafhankelijk programma 

om spelling te oefenen, klassikaal of individueel
• leerkracht zet de woordenlijsten klaar
• eigen of bestaande woordenlijsten
• lijsten en instructies kunnen gemakkelijk  

gedeeld worden
• focus op instructie, feedback en zelfcontrole
• rapportage richting leerling en leerkracht

Remediërende software - SPELLEN

www.sensotec.be/lezergame

www.sensotec.be/bloon



SENSOTEC 

Sensotec is verdeler en ontwikkelaar van visuele, lees- en leerhulpmiddelen met meer dan 30 jaar expertise, een 
sterke persoonlijke service en een eigen R&D team dat het softwaregamma beheert en uitbouwt. 

De compenserende software Alinea en Kurzweil 3000 verdiende reeds zijn strepen en staat sinds 2017 ook  gratis ter 
beschikking van leerlingen via het voorleessoftware project van de Vlaamse overheid. Ook Lezergame wordt al een 
paar jaar ingezet als krachtige remediërende leestool die beginnende en vastlopende lezertjes op een speelse manier 
in extra leestraining voorziet. 

Geruggesteund door het nieuwe partnerschap met Lexima, de Nederlandse marktleider in dyslexiemiddelen, zetten 
we in 2020 nog meer in op de preventie en remediëring  van lees- en schrijfproblemen.  We delen de visie die Lexima al 
langer uitdraagt: lees- en spellingproblemen worden het best integraal aangepakt.  De persoonlijke en maatschappelijke 
impact van aanhoudende leesproblemen is te groot om er niet samen de schouders onder te zetten. School, ouder of 
therapeut, elk heeft een belangrijke rol te vervullen. Vroegtijdig meer gerichte instructie, begeleiding en oefening op 
maat maken voor veel kinderen het verschil.

De 3 nieuwe producten “Boekies, Bouw & BLOON”, die we overnemen uit het Lexima portfolio, zijn complementair met 
ons bestaande aanbod en bevinden zich in het voortraject van onze compenserende softwareoplossingen Alinea en 
K3000.    Zo bieden we kinderen en jongeren op elke leeftijd de juiste ondersteuning om hun talenten te laten groeien. 

Vragen of suggesties rond het thema preventie en remediëring? Aarzel niet ons te contacteren!

Interesse in onze compenserende software of het gratis voorleessoftware project?  
Vraag de gratis brochures aan via www.sensotec.be/drukwerk of contacteer ons via telefoon of mail. 

Sensotec nv
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke

Tel: 050 40 47 41

www.sensotec.be • www.dyslexie.be • dyslexie@sensotec.be • dyslexiesupport@sensotec.be

Boekies leesplatform*

Bouw!*

Lezergame

BLOON*

Alinea | Kurzweil 3000
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Preventie

lezen
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Compenseren - lezen & schrijven

3de kleuterklas einde basisschool

Remediëren 

[* Nieuw aanbod 2020, coming soon]

De juiste ondersteuning op 
elke leeftijd? 

• Meer leesplezier
• Meer leesmotivatie
• Betere leesvaardigheid
      (technisch & begrijpend lezen)


