
Lezen om te kennen

 Leren om te groeien 

Schrijven om te kunnen

Kurzweil 3000
Ik neem mijn toekomst in handen

met dyslexie of een ander lees-, 
schrijf-, leer- of taalprobleem

De meest complete software voor mensen met  
dyslexie of andere lees-, schrijf- en leerproblemen
K3000 helpt je bij het lezen, schrijven en studeren 
met een pak hulpmiddelen in één programma. 
Het leest luidop in 13 talen, ondersteunt het  
begrijpen van teksten met sprekende woorden-
boeken en beeldwoordenboeken. 
Zo krijg je toegang tot informatie die anders 
voor jou gesloten blijft. 

Je krijgt een krachtig hulpmiddel in handen 
waarmee je kunt lezen, schrijven, studeren en 
examens afleggen. 
Na je studietijd blijft het programma je lees- en 
schrijfhulp in je dagelijkse leven en tijdens je  
professionele loopbaan.

Meer weten?
• Demoversie: Vraag een gratis demoversie aan, waarmee 

je alle mogelijkheden van het programma 30 dagen zelf 
kunt uitproberen: www.sensotec.be/k3000 (klik in de  
linkerkolom op ‘demoversie aanvragen’).

•  Demofilmpjes: Wil je het programma aan het werk zien? 
Bekijk de vele mogelijkheden van Kurzweil 3000 op  
www.sensotec.be/k3000/video. 

• Demosessies en workshops: Wens je meer informatie  
over Kurzweil 3000? Contacteer één van onze consulenten 
voor een demosessie of schrijf je in voor een workshop 
via www.sensotec.be/training. 

Kurzweil 3000 werd ontwikkeld en 
gelokaliseerd door Sensotec nv ism 
Kurzweil Education.

Sensotec nv 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke 
T +32 50 39 49 49  
F +32 50 39 49 46
k3000@sensotec.be 
info@sensotec.be



Ik lees
Als ik lees, verzamel ik kennis 
en kan ik meevolgen.  
Mee met de lessen op school, mijn 
hobby’s, met de actualiteit, met het 
nieuws in mijn vakgebied. 

Kurzweil 3000 leest de teksten voor 
van de computer of het internet.  
Gedrukte teksten scan ik gewoon in.

Terwijl ik luister, toont K3000 mij op 
het scherm waar ik lees. 

Zo kan ik meevolgen met de anderen. 

Ik leer
Zolang ik leer, staan alle wegen voor mij 
open.  Ik ben geïnteresseerd in alles wat mijn 
leerkracht of mijn collega zegt en ik wil steeds 
meer weten en zelf verder opzoeken. 
In het woordenboek verdwaal ik tussen de letters 
van het alfabet. Maar K3000 leest de betekenis 
voor of toont het met een afbeelding.
Ik bekijk mijn boeken op de computer, ik noteer 
en ik duid aan wat voor mij belangrijk is. 
Kurzweil 3000 voegt mijn markeringen samen in 
één document. Met een mindmap slaag ik erin 
om in al die informatie de weg niet te verliezen. 
Zo lukt het mij om te studeren, net als mijn  
studiegenoten. 
Elke dag verleg ik de grenzen van mijn kennis.

Lezen
• Leest in 13 talen met een passende stem
• Leest op pc of op iPad, iPhone, : Word,  

pdf, ADIBib, EPUB, jpg, internet, e-mail,...
• Gedrukte of getypte tekst op papier:  

met één knop scannen en lezen
• Toont met kleurmarkering wat je leest
• Aanpasbare leessnelheid
• Leestaal schakelt automatisch om in  

meertalige documenten en woordenboeken
• Maak zelf audiobestanden van je tekst
• Sprekende rekenmachines

Schrijven
• Je hoort wat je typt
• Hoorbare spellingcontrole
• Woordvoorspelling
• Persoonlijke woordenlijsten per studievak 
• Schrijfsjablonen met tekststructuur,  

hoofdlijnen (boomstructuur), mindmap

Studeren
• Structureren met markeerstiften,  

omcirkelen, bladwijzers, hyperlinks,...
• Samenvatten
• Noteren en antwoorden invullen met  

geschreven en gesproken notities
• Mindmaps

Begrijpen in meerdere talen
• Bevat verklarende en vertalende  

woordenboeken, o.a. Van Dale
• Woordenboekuitleg wordt voorgelezen
• Beeldwoordenboeken in meerdere talen
• Verduidelijking van homofonen (Wei/wij)
• Synoniemenwoordenboeken
• Toegang tot online encyclopedieën
• Online vertalen

Veilig op examens en toetsen
• Functies kunnen geblokkeerd worden
• Wachtwoordbeveiliging door leerkracht
• Logboek maakt spieken onmogelijk

 

K3000: jouw digitale schooltas

Studeren gaat vlotter
Structureren en samenvatten doe je in 
een handomdraai. 

Een schat aan studietools ondersteunt 
je bij schooltaken, noteren, studeren 
en… toetsen voorbereiden.

Met K3000 begrijp je de tekst
Met de verklarende woordenboeken en beeld-
woordenboeken in 4 talen worden woorden 
verstaanbaar uitgelegd, op jouw niveau. 

Lezen wordt leuk
Met de scanfunctie van K3000 tover je teksten 
leesbaar op je computerscherm.

De voorleesfunctie, de woordenboeken in  
verschillende talen met tekeningen en voor-
beelden, en de opzoekfunctie, gekoppeld aan 
het internet, maken van lezen een plezier, 
zelfs in andere talen.



Ik schrijf
Door te schrijven, maak ik mijn eigen verhaal. 
In de klas noteer ik tijdens de lessen, ik antwoord op 
toetsen, ik maak zelf mijn taken. 

Met pen en papier schrijven is niet zo makkelijk, maar 
op mijn laptop schrijf ik netjes en kan ik de woorden 
controleren door er naar te luisteren. Met behulp van 
de woordvoorspelling vind ik snel de juiste woorden. 

Ik wil later schrijver worden, of bakker, of dokter, of 
leraar, en ik laat me niet tegenhouden.

Schrijven wordt eenvoudig
Met de woordvoorspelling en spelling-
controle slaag je erin om vlot en foutloos 
te schrijven. 

De schrijfsjablonen en mindmaps helpen 
je om je verhaal duidelijk te brengen. 

Vragen over Kurzweil 3000?
Helpt K3000 alleen bij dyslexie?  
K3000 is ontwikkeld voor mensen met dyslexie 
of andere lees- en schrijfproblemen. 
Door de vele toegankelijke hulpmiddelen 
(woordenboeken, woordvoorspelling, vreemde 
talen...), zetten leerkrachten en GON-begelei-
ders het programma ook in bij heel wat andere 
leerlingen:  anderstaligen, dyspraxie, ADHD, 
hoogbegaafde kinderen,... 

Voor welke leeftijd is het geschikt? 
Het programma wordt gebruikt in gewoon en 
buitengewoon onderwijs, in de basisschool, het 
secundair onderwijs, aan hogescholen en univer-
siteiten, en door volwassenen in werksituaties.

Word je lui van voorleessoftware? 
K3000 is ontwikkeld om de leerlingen zelfstandig 
te laten werken, ongeacht hun leeftijd, computer-
vaardigheid en uiteraard leesvaardigheid.
K3000 maakt het lezen en schrijven weer leuk! 
Faalangst neemt af, de leermotivatie groeit.

Is K3000 te moeilijk voor mij? 
Nee, Kurzweil 3000 groeit mee met de leerling.  
Alle werkbalken zijn aanpasbaar om aan elk  
onderwijsdoel op elke leeftijd en niveau tege-
moet te komen. 
Je start met Kurzweil 3000 op jouw niveau en je 
past het telkens aan. Zo kun je het programma 
levenslang gebruiken.

Overwin dyslexie
Vijf tot tien procent van de bevolking heeft in meer of  
mindere mate last van dyslexie.
Je slaagt er niet in om vlot te lezen: letters worden  
geen woorden, woorden krijgen geen betekenis. 
Dyslexie is een blijvend probleem dat niet volledig verdwijnt 
met hulp, oefeningen en herhalingen. Het hindert je  
gedurende je hele schooltijd en in je volwassen leven. 
Kurzweil 3000 neemt dyslexie niet weg, maar zorgt ervoor 
dat je jouw kansen beter kan grijpen. 

Lees en leer waar en wanneer jij wil
Elk Kurzweil 3000 v14 pakket bevat de K3000 Mobile app.  
Deze app kun je installeren op iPad, iPhone en iPod touch 5.  
Zo gebruik je Kurzweil 3000 waar en wanneer je wil. 
Je opent K3000 documenten, laat teksten voorlezen,  
zoekt woorden op in de sprekende (beeld)woordenboeken,  
noteert met woordvoorspelling in meerdere talen, markeert  
tekst.... en zoveel meer.
Alle aanpassingen die je op iPad, iPhone of iPod in een  
document aanbrengt, zijn vanzelfsprekend ook zichtbaar  
wanneer je de software op PC of laptop gebruikt: alles wordt  
gesynchroniseerd via Dropbox.

Met Kurzweil kun je meer

UDL: Universal Design for Learning
Kurzweil 3000 ondersteunt de principes van 
‘universeel ontwerp’ of Universal Design for 
Learning. 
Leerlingen die er door dyslexie of een andere 
leerbeperking niet in slagen om gedrukt les- 
materiaal te verwerken, krijgen de tekst ter be-
schikking met een multisensoriële benadering. 
Op de computer krijgen ze een visuele en audi-
tieve toegang tot de gedrukte of digitale tekst. 

Beste educatieve aanpak
Kurzweil 3000 bevat hulpmiddelen die de beste 
educatieve aanpak ondersteunen en bewezen 
hebben dat ze leerlingen helpen leren.

• Hulp voor woordenschatontwikkeling
• Ondersteuning van het leesbegrip
• Stimuleren van studievaardigheden
• Schrijfondersteuning

Kurzweil 3000 Mobile App 


