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VOORLEESSOFTWARE

Dyslexie of een 
visuele functiebeperking  
hoeft je NIET te beperken 
in JE STUDIE!

ASSOCIATIE
UNIVERSITEIT-HOGESCHOLEN LIMBURG
Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek

CONTACTGEGEVENS

Voor meer informatie over het gebruik 
en de huur van compenserende software 
kan je terecht bij:

Universiteit Hasselt
Els Swijns, Zorgcoördinator 
 +32 11 26 90 08
 els.swijns@uhasselt.be

Hogeschool PXL
Sofie Leekens, Coördinator functiebeperking
 +32 11 77 57 73
 sofie.leekens@pxl.be

kostprijs
Geïnteresseerde studenten van de AUHL kunnen een soft-
warepakket (naar keuze) huren aan een voordelige prijs.

PRIJS  € 25 voor het eerste jaar
  € 50 voor het tweede jaar
  € 75 voor de volgende jaren
  + € 100 waarborg bij huur Sprint stick

 De huur kan na elk jaar stopgezet worden: de student  
 levert het softwarepakket dan opnieuw in en krijgt  
 de waarborg terug.

infosessies

WAT?
Tijdens een korte infosessie kan je kennismaken met Sprint 
en Kurzweil. Na het volgen van deze infosessie kan je beslis-
sen of je één van deze programma’s wenst te huren.

WAAR EN WANNEER?
Bij de start van het academiejaar vindt zowel bij PXL als bij 
UHasselt een infosessie plaats. Heb je hier interesse in? Stuur 
dan een e-mail naar de coördinator van jouw instelling (con-
tactgegevens zie achterzijde).

Wij houden je verder via e-mail op de hoogte van locatie 
en uur.



Sprint kurzweil
WAT IS SPRINT?
Sprint is een gebruiksvriendelijk voorleesprogramma dat stu-
denten met dyslexie of een visuele beperking ondersteunt 
bij het lezen, schrijven en studeren. Door de aangename 
voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten 
op. Sprint werkt rechtstreeks in jouw vertrouwde Microsoft 
Word. In het hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel 
bij het studeren.

MOGELIJKHEDEN SPRINT:
SNELLER LEZEN - Sprint leest de hele tekst, een enkel woord, een 
lettergreep of zelfs één letter voor. De snelheid van het voorlezen 
kan je zelf kiezen. Tijdens het voorlezen worden woorden gemar-
keerd, zodat je precies kunt zien wat er voorgelezen wordt. Sprint 
kan ook in andere talen voorlezen.

BETER SPELLEN - Je hoort meteen de fouten die je maakt 
bij het intypen. Sprint kan alle homofonen (woorden die het-
zelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben) in 
een tekst aanduiden, bijvoorbeeld: ’zei’-‘zij’. Sprint kan ook 
woorden voorspellen.

VLOTTER STUDEREN - Met kleuren markeer je kernzinnen 
en kernwoorden. Sprint vat vervolgens die tekstdelen samen 
en leest ze voor. Sprint kan ook op een eenvoudige en snelle 
wijze een tekst omzetten in een digitaal bestand zodat je het 
overal kan beluisteren.

DIRECT IN MICROSOFT WORD - Werk rustig verder in Word, 
met hulp van Sprint. Een handige werkbalk in Word laat toe 
om alle mogelijkheden van Sprint direct in Word te gebruiken.

SPRINTPDF - Met SprintPDF kan je PDF-bestanden, dus ook di-
gitale schoolboeken, onmiddellijk openen en laten voorlezen.

OOK IN ANDERE PROGRAMMA’S - Met de Sprinterlees-
knop kan je in andere programma’s een tekst laten voorle-
zen. Selecteer de tekst en klik op de Sprinterleesknop. Zo 
kan je internetpagina’s laten voorlezen, e-mails en power-
point presentaties beluisteren, enz.

Meer info: www.sprintplus.be
Demoversie testen? www.sprintplus.be/nl/vraag-een-de-
mo-aan

WAT IS KURZWEIL?
Kurzweil is een uitgebreid voorleesprogramma dat je helpt 
met lezen, schrijven en studeren. Door de aan-gename voor-
leesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. 
Kurzweil is een programma waarin je teksten kan uploaden. 
In het hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het 
studeren. Kurzweil kan gebruikt worden op een MAC.

MOGELIJKHEDEN KURZWEIL:
BETER LEZEN - Kurzweil leest alle digitale teksten voor, welk 
bestandstype ook wordt gebruikt. Het Scan- en Leerstation 
zet geautomatiseerd tekst van papier om in een digitale 
tekst. Voorlezen kan in 13 talen. 

BETER BEGRIJPEN - De meerkleurige cursor markeert een 
woord, zin of alinea: de ideale houvast voor actief meelezen. 
Ook de voorleessnelheid kan zelf worden bepaald. Achter-
grondkleur, lettergrootte en -kleur zijn onbeperkt aanpas-
baar. Met een speciale taakbalk kan in de Office-omgeving 
worden gewerkt. 

WOORDENBOEK - Kurzweil beschikt over het verklarende 
woordenboek Nederlands en over vertalende woordenboe-
ken. Daarnaast bevat Kurzweil een synoniemenwoordenboek 
en homofonenlijsten (bijvoorbeeld hard/hart, zij/zei), waar-
door de woordenschat wordt verbeterd.

SYMBOLEN - Je kan in Kurzweil ook een betekenis geven 
aan symbolen zodat het programma telkens de betekenis 
voorleest als hij dat symbool tegen komt in de tekst. 

BETER SPELLEN EN SCHRIJVEN - Kurzweil spreekt tijdens 
het typen de letters, woorden of hele zinnen uit. Gemaakte 
fouten worden hierdoor zelfstandig ontdekt en verbeterd. 
Met de woordvoorspeller worden in de context van de zin 
verschillende woordopties aangeboden. De gesproken spel-
lingcontrole helpt bij het verbeteren van gemaakte fouten.

BETER LEREN EN STUDEREN - Kurzweil bevat speciale stu-
diehulpmiddelen, zoals markeren, samenvatten, structureren 
en mindmaps maken.

Meer info: www.sensotec.be 
(producten - voorleessoftware - Kurzweil 3000 v15) 
Demoversie testen?
home.sensotec.be/products/demo.aspx?ID=87


