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COMPENSEREN LOONT

Als belangrijk onderdeel van een integrale aanpak, met preventie en remediëring als start (),  wordt  
compenserende software ingezet voor leerlingen met hardnekkige lees- en leerproblemen, zoals  
dyslexie. De software zorgt ervoor dat de leerling beter kan aansluiten in de klas en zelfstandiger kan 
werken, op school en thuis. Dat geeft het zelfvertrouwen de - vaak broodnodige - boost.

Voor wie?
• Iedereen met lees-, schrijf- of leerproblemen
• Anderstaligen
• Bruikbaar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs,  

hoger onderwijs en in het professionele leven
Terwijl in de fase van brede basiszorg preventie en remediëren aangewezen zijn, 
kun je vanaf fase 1 (verhoogde zorg) compenserende software zoals Alinea en 
Kurzweil 3000 inzetten. 

Wanneer starten?

Ook hier geldt: “Jong geleerd is oud gedaan”. Omdat onze software 
uit verschillende onderdelen bestaat, is er voor elk wat wils. Zo zal 
een leerling met leesproblemen in het 3de leerjaar al vlug over-
weg kunnen met de handige scan- en leesapp van Alinea. Richting 
einde basisschool worden teksten langer en complexer, komt er 
Frans bij, enz. Dan is het goed om op uitgebreidere ondersteuning te 
kunnen rekenen. Wat je kiest, hangt niet alleen af van de leef- 
tijd of noden van de leerling, maar ook van de drager (vaste PC, 
Chromebook, enz.) en omgeving (beschikbaarheid internet). Wij 
hebben alvast voor elke situatie de geschikte digitale oplossing.  
Bovendien ook perfect inzetbaar bij afstandsonderwijs.

De software kan en mag vroeg ingezet worden, aanvullend op  
preventie en remediëring. Leerlingen worden er niet lui door, integen- 
deel! Sneller en beter teksten begrijpen, zelfstandig en met vertrouwen teksten 
kunnen lezen, juister schrijven, ... dat draagt bij tot de succeservaringen die leer-
lingen met een achterstand in lezen of schrijven juist nodig hebben om de motivatie 
en leergoesting niet te verliezen. 

2 oplossingen: Alinea & Kurzweil 3000

Sensotec lokaliseert sinds jaar en dag het Amerikaanse softwarepakket Kurzweil 3000 
voor de Europese markt. Met die ervaring op zak ontwikkelden we een aantal jaar 

geleden een 100% eigen softwarepakket, Alinea, waarbij de focus op eenvoud 
en gebruiksgemak kwam te liggen. Zowel de Alinea Suite als Kurzweil 3000 

bestaan uit 4 onderdelen. Beide programma’s beschikken over een eigen 
PC-versie en mobiele app. De 2 meest recent ontwikkelde  onderdelen, de 
webapp en de extensie Web2Speech, zijn in beide programma’s gelijk. 
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ALINEA PC VOOR WINDOWS
Krachtige tool voor lezen, schrijven & leren 

Wanneer je op een Windows-pc werkt, kan je Alinea voor Windows gebruiken. Na installatie kan je met 
deze gebruiksvriendelijke software aan de slag.  

Voor wie?
• Voor wie op Windows PC of laptop ondersteuning nodig heeft voor NL, FR, EN of DE, vanaf de basisschool.

Hoe?
• Met Alinea PC lees je vlotter, schrijf je correcter, begrijp je beter en studeer je gemakkelijker. Je werkt in 

je PDF documenten of maakt je informatie 100% toegankelijk dankzij de handige scantool die je gedrukte 
documenten, foto-pdf’s en jpg’s omzet in vlot voorleesbare tekst. Je beschikt ook over een screenshot-
lezer. Werkt vlot in 4 talen (NL, FR, EN en DE). 

Wat?
• Leesondersteuning: leest je documenten voor met dubbele 

markering. Bruikbaar voor o.a.  Word, PowerPoint, op internet, 
in ADIboeken en andere tekst-pdf, e-mail, enz.

• Schrijfondersteuning: krachtige, corrigerende woordvoor-
speller en speciale spellingcontrole in al jouw programma’s  
zoals tekstverwerkers, mailprogramma’s, internetfora en 
sociale media,… 

• Studieondersteuning: invullen van werkboeken, notities, 
tekentools, markeren en samenvatten, beeld-, verklarende & 
vertalende woordenboeken, werkwoordsvervoegingen en het 
woordenboek Vlaamse Gebarentaal.

ALINEA APP VOOR IOS & ANDROID
Snelle scan- en voorleesapp voor smartphones & tablets

Gebruik de Alinea app op je smartphone of tablet (iOS of Android) om tekst zonder gedoe 
te fotograferen en te laten voorlezen. Sla op als pdf op je toestel of in de Cloud. Met de Alinea 
app lees je ook jouw ADIBib-schoolboeken op je smartphone of tablet.  

Voor wie?
• Voor wie altijd en overal snelle leesondersteuning wenst. Ook voor jonge kinderen.

Hoe?
• De beste scantechnologie (OCR) zet snel en efficiënt elke geprinte tekst om naar 

gesproken taal. Te installeren via de App Store of Google Play.

Wat?
• Mobiele oplossing om altijd en overal gedrukte tekst te kunnen lezen. Beschikbaar 

in verschillende talen (o.a. NL, FR, EN en DE), heeft geen internetverbinding nodig. 

Comp. software - LEZEN, SCHRIJVEN, LEREN

Comp. software - LEZEN

www.sensotec.be/product/alinea-pc/

www.sensotec.be/product/alinea-app/



Comp. software - LEZEN, SCHRIJVEN, LEREN
www.sensotec.be/product/alinea-in-de-cloud/
www.sensotec.be/product/sensotec-webapp/

WEBAPP IN DE CLOUD, ontwikkeld voor ALINEA & K3000
Flexibele webapp voor lezen, schrijven en studeren op alle platformen

De webapp in de cloud is de ultieme lees-, schrijf- en leersoftware: een flexibele oplossing die bruik-
baar is op alle platformen, en dit zonder installatie. Connecteert met Google Drive, OneDrive & Dropbox.

Voor wie?
• Voor wie installatievrij van de recentste lees-, schrijf- en leersoftware wil genieten, vanaf de basisschool.

Hoe?
• Met  de Sensotec webapp voor Alinea en K3000 krijg je online toegang tot uitgebreide en moderne tools 

voor lezen, schrijven en studeren die je zelfstandigheid verhogen en je zelvertrouwen doen groeien.  
Voor het lezen en werken in je PDF-documenten en ADI-boeken op PC, Chromebook, MAC & tablet in 
een Chrome browser. Ook een foto-PDF, JPG of PNG zet je probleemloos om naar tekst.

Wat?
• Leesondersteuning: actieve leesondersteuning met aanpasbare 

stem & snelheid in 9 verschillende talen o.a. Nl, FR, EN en DE.
• Schrijfondersteuning: krachtige, corrigerende woordvoorspeller 

en spellingcontrole, bruikbaar zowel in de notities als in de tekst- 
editor. Handige dicteerfunctie: jij spreekt en de app typt!

• Studieondersteuning: invullen van werkboeken, notities, teken-
tools, markeren en samenvatten, beeld-, verklarende & vertalende 
woordenboeken, werkwoordsvervoegingen, online vertalen, 
audiobestanden maken. Plaats 2 documenten naast elkaar en 
werk tegelijk in je digitaal hand- en werkboek.

WEB2SPEECH, ontwikkeld voor ALINEA & K3000
Handige lees- en studeertool voor websites, Google docs of Gmail

Surfen op het internet, werken in Google Docs,of een mail schrijven in Gmail? Met deze extensie voor 
Chrome en Microsoft Edge (Chromium) heb je een onmisbare voorlees- en studeertool bij de hand, die 
nog uitgebreid wordt met schrijftools.

Voor wie?
• Voor wie zonder leeszorgen informatie van het net wil plukken, voor plezier, studie of werk.

Hoe?
• Deze Chrome extensie is bruikbaar op Chromebook, Windows en MAC. 

Wat?
• De lay-out en functies sluiten naadloos aan bij bovenvermelde webapp. Qua lees- 

en studieondersteuning kun je in Web2Speech op nagenoeg dezelfde tools  
rekenen als in de webapp. Schrijfondersteuning komt er binnenkort bij.

Comp. software - LEZEN, (SCHRIJVEN), LERENwww.sensotec.be/product/web2speech/



Comp. software - LEZEN, SCHRIJVEN, LEREN

KURZWEIL 3000 VOOR PC & MAC
Complete tool voor lezen, schrijven en studeren op Windows PC of MAC

Deze Kurzweil 3000 oplossing installeer je op je Windows pc of Mac. Dit zeer uitgebreide software-
pakket is volledig aanpasbaar aan de leeftijd en het niveau van de gebruiker. 

Voor wie?
• Voor wie het meest uitgebreide pakket wenst dat meegroeit van basisschool naar hogere studies.

Hoe?
• Geeft onbeperkte toegang tot zo goed als alle documentvormen
• Werkt op basis van het KES-formaat (*)

Wat?
• Leesondersteuning: 13 voorleestalen, hoogkwalitatieve stemmen, 

aanpasbare stem & snelheid, meeleesbalk, klembordlezer & uit-
spraakwoordenboek

• Schrijfondersteuning: woordvoorspelling en spellingcontrole, 
verschillende notitiemogelijkheden, teksteditor, tekstsjablonen voor schrijfopdrachten.

• Studieondersteuning: ruime keuze aan woordenboeken, online vertaalfunctie, markeren en samenvatten, 
audiobestanden maken, extra studietools zoals mindmaps, voetnoten, bladwijzers en hyperlinks. 

KURZWEIL 3000 MOBILE APP
De mobiele app voor lezen & schrijven onderweg

Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele versie van Kurzweil voor  iOS en Android tablets en smartphones. 

Voor wie?
• Voor wie altijd en overal zijn of haar KES-documenten (*) bij de hand wil hebben. 

Hoe?
• Met deze app kan je KES-documenten (*) lezen en bewerken op Chromebook, 

 Android (6.0 en hoger) en iOS apparaten. Via de App Store of Google Play.

Wat?
De Android & iOS versie hebben heel wat functies gemeen:
• Laat je KES-documenten (*) in verschillende talen voorlezen 
• Noteren & markeren

De iOS versie biedt daarnaast nog volgende extra’s:
• Verklarende-, vertalende- en beeldwoordenboeken + werkwoordsvervoegingen
• Corrigerende woordvoorspelling & werkwoordsvervoegingen

(*) KES-FORMAAT? Dit is het K3000 bestandsformaat, speciaal ontwikkeld voor mensen met lees-en schrijfproblemen. 

Het KES-formaat is noodzakelijk voor de Mobile app. Ook voor Kurzweil voor PC & MAC biedt het voordelen om je PDF eerst 

om te zetten naar het KES-formaat. Dit doe je met de ingebouwde functie PDFtoKES. In de webapp is KES geen noodzaak en 

kan je direct met je PDF aan de slag. 

www.sensotec.be/product/kurzweil-3000-desktop/

www.sensotec.be/product/kurzweil-3000-mobile/Comp. software - LEZEN, SCHRIJVEN



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. Alle info hierover lees je op: 
www.sensotec.be/gratisvoorleessoftware

() Sensotec heeft ook een aanbod preventie en remediëring. Lezergame wordt al een paar jaar ingezet als krachtige 
remediërende leestool die beginnende en vastlopende lezertjes op een speelse manier in extra leestraining voorziet. 
Dankzij de partnerschap met Lexima, de Nederlandse marktleider in dyslexiemiddelen, konden we dit aanbod 
uitbreiden met 3 online tools: Boekies, Bouw! en BLOON. Alle info op: www.sensotec.be/leersoftware.

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. Het aanbod preventie 
& remediëring bevindt 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 preventieve en remediërende software?  
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 • consulenten@sensotec.be • support@sensotec.be
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Compenseren - lezen & schrijven

3de kleuterklas einde basisschool

Remediëren 
De juiste ondersteuning op 
elke leeftijd? 

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


