
VO-school en ondersteuning voor dyslecten in de Hoeksche Waard 2022 

 

 

School/ondersteuning 
 

Willem van Oranje Yuverta Hoeksch Lyceum Actief College 

welke ondersteuning is 
er aanwezig 

Kurzweil  
Spika 
Alinea 

Kurzweil  
Lex app 

Kurzweil Kurzweil  
Lex app 
Taalwerkplaats 

Wie betaalt de 
ondersteuning 

Ouders Stichting Yuverta betaalt 
Kurzweil 
Lex app is gratis 

Ouders of school. 
Is nog onduidelijk, ze zijn 
sinds dit jaar gestart met 
Kurzweil 

De school betaalt 
Kurzweil  

Wie schaft de digitale 
boeken aan 

School betaalt de boeken 
van Dedicon 

School betaalt de digitale 
boeken 

School betaalt de digitale 
boeken 

Ouders moeten zelf de 
materialen inscannen of 
bestellen. School betaalt 
de digitale boeken.  

Wat is er nodig om met 
dit systeem te werken 

Een laptop, Kurzweil 
werkt niet op 
chromebook* 

Ipad of mobiel voor Lex 
app 
Laptop voor kurzweil 
de toetsen worden met 
Kurzweil afgenomen op 
laptops die op school 
aanwezig zijn 

Ouders moeten zelf voor 
een laptop zorgen 

Ouders moeten met hun 
kind de cursus gaan 
volgen als ze willen 
starten met Kurzweil 
Mobiele telefoon voor Lex 
app, bij voorkeur met 
verder niks erop. 
Chromebook* 
aanschaffen  

 

*Kurzweil heeft wel een versie die werkt op een Chromebook, maar op een Chromebook mag Kurzweil nog niet gebruikt worden bij de Centraal 

Schriftelijke Eindexamens. Daarom kiezen veel VO scholen ervoor om te werken met de Windows versie van Kurzweil, ook in de jaren 

voorafgaand aan het eindexamen. De Windows versie werkt alleen op een Windows device dat voldoet aan de systeemeisen en moet hierop 

geïnstalleerd worden. Alleen deze Windows versie van Kurzweil is toegestaan bij de Centraal Schriftelijke Eindexamens.  

https://school.lexima.nl/kcc/productinfo/kurzweil/


De informatie bij de VO-scholen is opgehaald in het schooljaar 2022-2023 

 

Willem van Oranje 

● Met welke ondersteuning voor dyslecten wordt op de VO-school gewerkt? 

Het meest wordt Kurzweil gebruikt, maar het is aan de leerling. Er wordt ook gebruik gemaakt van Spika en Alinea. Kurzweil omdat er 

een logboek aangezet kan worden bij toetsen en examen. Voor het gebruik van Kurzweil bij examens moet de leerling minimaal 1 jaar 

van tevoren Kurzweil hebben gebruikt. 

● Door wie wordt de ondersteuning betaald?  

Ouders. De toetsen zet de leerkracht op een USB-stick. De leerling schaft voor de vakken een USB aan. 

● Wie schaft de digitale boeken aan?  

Ouders bestellen ze op Dedicon. Ouders sturen de rekening naar school.. Niet alle boeken zijn te bestellen bij Dedicon. Veel 

schoolboeken hebben een online versie voor het voorlezen. Spelling functie kan hierop niet. 

● Wat is er voor nodig om met dit systeem te werken?  

Laptop, aanschaffen door ouders 

 

 

Hoeksch Lyceum 

● Met welke ondersteuning voor dyslecten wordt op de VO-school gewerkt? 

Op het Hoeksch Lyceum zijn ze dit jaar gestart met Kurzweil. De dyslexiesoftware kan door de dyslectische leerling ingezet worden bij 

het leren en bij het maken van de toetsen.  

● Door wie wordt de ondersteuning betaald?  

Ouders of school 

● Wie schaft de digitale boeken aan?  

De school vergoedt de digitale boeken 

● Wat is er voor nodig om met dit systeem te werken?  

De ouders moeten zelf voor een laptop zorgen 

 

 

 

 

 



Yuverta 

● Met welke ondersteuning voor dyslecten wordt op de VO-school gewerkt? 

Bij Yuverta Klaaswaal kunnen de leerlingen gebruik maken van het programma Kurzweil. Zij krijgen een gratis account waarmee ze 

thuis het programma  kunnen installeren en gebruiken. Daarnaast kunnen ze ook de app Lex installeren op de Ipad of mobiel waarmee 

ze boeken kunnen beluisteren. 

● Door wie wordt de ondersteuning betaald? Ouders of school 

Kurzweil wordt momenteel  door stichting Yuverta  verzorgd, de app Lex is gratis 

● Wie schaft de digitale boeken aan? Ouders of school 

De stichting Yuverta betaalt de aanschaf van eventuele boeken. 

● Wat is er voor nodig om met dit systeem te werken? 

bijv. Laptop, vaste PC Laptop of Pc, dat maakt niet zoveel uit.  

Wij werken wel met Ipad, maar vanwege ongemakkelijke handelingen voor leerling en docent, gebruiken wij geen Kurzweil op de Ipad. 

De app Lex daarentegen werkt prima op mobiel of Ipad. Gelukkig kunnen ook de digitale methodes van de verschillende vakken 

voorgelezen worden met de Ipad. Toetsen met Kurzweil kunnen afgenomen worden met de laptops die op school aanwezig zijn.  

 

 

Actief college 

● Met welke ondersteuning voor dyslecten wordt op de VO-school gewerkt? 

Schooljaar 22/23 starten we op het Actief College met Kurzweil. De dyslexiesoftware kan door de dyslectische leerling ingezet worden 

bij het leren en bij het maken van de toetsen. Leerlingen met dyslexie krijgen in speciale maatwerkuren uitleg over dit programma. 

Onder de begeleiding van de Remedialteacher werken leerlingen de eerste weken met Kurzweil en met de werkboeken: 

Dyslexiesleutel.  

● Door wie wordt de ondersteuning betaald? Ouders of school? 

School betaalt Kurzweil en de digitale boeken voor dit progmma.  

● Wie schaft de digitale boeken aan? Ouders of school? 

Ouders schaffen na overleg met de coördinator digitale boeken aan voor Kurzweil. Rekening kan naar school.  

● Wat is er voor nodig om met dit systeem te werken? bijv. Laptop, vaste PC 

Los van Kurzweil: ouders wordt het voorstel gedaan om via school een chromebook aan te schaffen. Doordat de school er meerdere 

aanschaft, is de prijs lager. Dit chromebook kunnen ze eventueel gebruiken voor Kurzweil. Maar ouders betalen ook deze chromebook 

zelf. De lexapp kan geïnstalleerd worden op de mobiele telefoon. Bij voorkeur een telefoon waar verder niks op staat.  

  



In gesprek met de VO school over dyslexiesoftware 

 

Scholen gaan vaak op verschillende manieren om met de ondersteuning van leerlingen rond dyslexiesoftware en de vergoeding van de 

faciliteiten. Het is aan te raden om ook zelf het gesprek met de school aan te gaan indien uw zoon of dochter deze software nodig heeft.  

 

Om u hierbij te helpen, kunt u onder andere de vragen stellen in het volgende document: 

https://www.dyslexiehulpmiddelen.com/files/839/gesprek+op+school.pdf 

 

En aanvullend:  

- Hoe wordt omgegaan met andere leerstof dan boeken die via Dedicon beschikbaar zijn? 

- Wordt er bij toetsen/examens gebruik gemaakt van schoollaptops of gebeurt dit op eigen laptops?  

- Heeft de school afspraken vastgelegd rondom het gebruik van dyslexiesoftware die ouders kunnen nalezen? Bijv. op de website van school?  

- Krijgen de leerlingen uitleg van school over de dyslexiesoftware? Zo ja, hoe is dit geregeld?  

 

 

 

 

https://www.dyslexiehulpmiddelen.com/files/839/gesprek+op+school.pdf

