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INLEIDING 

Naast onze boeken gebruiken we laptops tijdens de lessen. Daarmee worden de lessen 

nog interactiever en gevarieerder. We zetten in op digitale uitdagende opdrachten en 

hiermee brengen we de wereld in de klas. Het toepassen van ICT maakt tevens leren op 

het eigen niveau, tempo en vanuit persoonlijke voorkeur mogelijk. Onderwijs dat nog 

meer op maat gemaakt kan worden, leidt ertoe dat het maximale uit elke leerling wordt 

gehaald, met groei als gevolg. Dat past goed bij onze visie. Persoonlijk onderwijs, met 

aandacht voor elkaar en leren van elkaar blijft aan de basis staan van onze manier van 

lesgeven. 

Welk device het meest geschikt is als een leerling dyslexie heeft, is afhankelijk van de 

software die hij of zij gebruikt.  

1 CLAROREAD 

 Geschikt voor Windows-laptops 

 Niet geschikt voor Chromebooks 

 

ClaroRead is software voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en is 

ontwikkeld om te helpen bij het maken, lezen, controleren en corrigeren van teksten. 

Deze software is geschikt voor Windows-laptops.  

Het Kalsbeek College maakt gebruik van Claroread op Windows-laptops en heeft een 

licentie zodat wij deze software voor gereduceerd tarief kunnen aanbieden voor gebruik 

op een eigen device van de leerling. 

Dyslexiesoftware is in principe bedoeld voor thuisgebruik, alleen op advies van de 

remedial teacher en na goedkeuring van de adjunct kan deze ook tijdens de lessen 

gebruikt worden. 

Boeklezer is het programma van ClaroRead dat digitale boeken van Dedicon kan 

voorlezen. Alle beschikbare boeken bij Dedicon voor het basis en het voortgezet 

onderwijs kunnen met ClaroRead Boeklezer geopend, bekeken en voorgelezen worden. 

Als u gebruik wilt maken van deze boeken dient u ClaroRead Boeklezer bij ClaroRead te 

bestellen. ClaroRead Boeklezer is er alleen voor Windows. 

Dit programma heeft een eigen website, waarop uitgebreide documentatie te vinden is. U 

kunt het programma twee weken kosteloos uitproberen: een demoversie is te 

downloaden via de website. 

2 KURZWEIL 

 Geschikt voor Windows-laptops 

 Niet geschikt voor Chromebooks 

 
Een alternatief voor Claroread kan Kurzweil zijn, dat kan handig zijn als Kurzweil al 
eerder is aangeschaft op de basisschool. De software van Kurzweil is geschikt voor 

https://www.claroread.nu/
https://www.claroread.nu/support/windows/claroread/
https://www.claroread.nu/demo-claroread/
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Windows. De ontwikkeling van een app voor een Chromebook is in ontwikkeling. Deze 
app leest alleen Kurzweil-bestanden (via Dedicon te bestellen) op een Chromebook. De 
werking van de app is dus zeer beperkt: het voorlezen van een tekst op een website of 
Word-bestand is niet mogelijk. 

3 TEXTAID 

 Geschikt voor Windows-laptops 

 Geschikt voor Chromebooks 

 
Waar de programma’s ClaroRead en Kurzweil niet geschikt zijn voor Chromebooks is 
TextAid op alle devices (Windows, MAC, Android, IOS en Chromebooks) te gebruiken. 
TextAid is een online tool die ondersteunt bij het lezen en maken van teksten en kan 
overal gebruikt worden, mits er een internetverbinding is. ReadSpeaker TextAid maakt 
gebruik van tekst-naar-spraak. Met ReadSpeaker TextAid beschik je over zowel een 
geschreven als gesproken versie van je documenten. Er is een meeleescursor aanwezig 
waardoor TextAid je zowel auditief als visueel kan ondersteunen. 
 
TextAid beschikt over een eigen Cloud opslag. Iedere gebruiker met een account kan zijn 
of haar eigen documenten uploaden en voor laten lezen. Opslaan doe je in je eigen 
bibliotheek. Het is mogelijk om direct Word-, TekstPDF-, Epub-, en Excelbestanden voor 
te laten lezen. FotoPDF-bestanden kunnen met de ingebouwde OCR-software direct 
omgezet worden naar tekstPDF, zodat ook deze bestanden voorgelezen kunnen worden. 
Een internetsite kan worden voorgelezen. Er zijn 9 talen beschikbaar waaronder 
Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. De eigen bibliotheek kent een 
mappenstructuur, waardoor het mogelijk is om documenten en digitale boeken te 
structureren. Er is een koppeling met Dedicon, waardoor vrijwel alle schoolboeken van 
het voorgezet onderwijs ingeladen en voorgelezen kunnen worden. 
Dit programma heeft een eigen website, waarop uitgebreide uitleg met filmpjes te vinden 
is. Ook kan er een demoversie worden aangevraagd. 

4 SCHOOLBOEKEN BESTELLEN 

Schoolboeken kunnen besteld worden via Dedicon. Dit moeten pdf’s zijn speciaal voor 

het programma dat gebruikt wordt: Claroread, Kurzweil of TextAid. 

Zie hieronder een voorbeeld-afbeelding: 

https://www.textaid-dyslexiesoftware.nl/
https://www.textaid-dyslexiesoftware.nl/textaid/
https://www.textaid-dyslexiesoftware.nl/inschrijven/
https://www.dedicon.nl/school-en-studieboeken
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