
 

Kleine Breemstraat 7 - 3500 HASSELT  T 011 25 33 58  M info@campushast.be  I.K. 039107 / 039115 
SO SQ vzw, Ref. Hast | Kuringersteenweg 174, 3500 HASSELT | info@sosq.be | BE 0410.984.248 | RPR Antwerpen, afd. Hasselt  

 

Voorleessoftware 
 

Geachte ouder 
Beste leerling 
 

De Vlaamse regering biedt voorleessoftware gratis aan voor alle leerlingen in het lager en secundair 

onderwijs, mits het voorleggen van een geldig attest.  

Daarom hebben we deze brief opgesteld, zodat u kan oordelen of uw kind hiermee gebaat zou zijn 

en u eventueel de nodige acties kan ondernemen. 

Wat is voorleessoftware? Is dit een geschikt hulpmiddel voor uw kind?  

Voorleessoftware doet meer dan voorlezen alleen. Zo staat er ook een woordvoorspeller en een 

spellingscontrole op.  

Deze software is voor iedereen bruikbaar, maar zal vooral een groei in zelfstandigheid betekenen 

voor leerlingen met een taalontwikkelings-, lees- en/of spellingsstoornis, een beperking of 

anderstaligen.  

Heeft uw zoon of dochter hier recht op?  

Om deze software gratis te verkrijgen, heeft u een geldig attest nodig.  

De volgende attesten komen in aanmerking: 

• een attest dyslexie of dyspraxie 

• een gemotiveerd verslag van het CLB 

• een (inschrijvings)verslag type 1 t.e.m. 9 

• basisaanbod buitengewoon onderwijs 

• een CLB ADIBib-attest.   

Mocht u het attest niet meer in uw bezit hebben, neem dan contact op met het CLB. 

Heeft uw zoon/dochter wel nood aan voorleessoftware, maar geen attest?  

Informeer dan bij de zorgcoaches en/of het CLB of uw zoon of dochter in aanmerking kan komen 

voor een ADIBib-attest (www.adibib.be, digitale schoolboeken).     

Hoe kan u deze software aanvragen?  

Registreer u op https://www.adibib.be/.  

Na een geldige registratie (met voorlegging van een attest) ontvangt u via mail uw unieke 

gebruikersnaam en wachtwoord die u toegang geeft tot de software voor het volledige schooljaar. 

Welke software wordt aangeboden? 

Door de Vlaamse regering werden er 4 softwarepakketten geselecteerd: Alinea, Kurzweil3000, 

SprintPlus en TextAid.  

Alle programma's hebben volgende functies: 

• voorleesfunctie met aanduiding van de woorden die worden voorgelezen 

• spellingscontrole 

• woordvoorspeller 
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• automatische taalswitch vreemde talen Frans, Engels en Duits 

• ondersteuning van ADIBoeken   

Hoe werken wij met voorleessoftware in de school? 

Als school verkiezen wij te werken met Kurzweil3000. Het werken met dit softwarepakket kan zo ook 

in de toekomst een meerwaarde betekenen in de lessen zelf, bij het maken van overhoringen en 

examens en dus niet enkel thuis.  Tijdens de examens voorzien we op school een aantal computers 

waarop Kurzweil geïnstalleerd is. 

Het gebruik van verschillende softwarepakketten door de leerlingen maakt het voor ons, als school 

moeilijker om deze software te integreren in het schoolgebeuren, vandaar onze voorkeur voor één 

pakket. Op de website van Sensotec (leverancier Kurzweil) kan je intekenen op opleiding en 

vorming. 

Op de website https://www.adibib.be/ is er informatie te vinden over een gratis digitale versie van de 

schoolboeken. Ook verwijzen we graag naar de brochure ‘Aan de slag met voorleessoftware op 

school’, te downloaden van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/aan-de-slag-met-voorleessoftware-

op-school. 

 

Indien u nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met de school.   

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

Zorgteam Campus Hast 
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