cursus Kurzweil 3000
ondersteuning voor kinderen met dyslexie

Kurzweil?
Wat is dat?
Contact
RT Praktijk Nieuwland
Ingrid Raven
Marjolie van Essen
Contact:
Poortersdreef 58
3824 DP Amersfoort
033-7370026 06-30921419
info@rtpraktijknieuwland.nl
www.rtpraktijknieuwland.nl
IM Raven,
MJA van Essen,

KvK: 32121753
KvK: 32164744

Kurzweil 3000
Wat is het?
Kurzweil 3000 is voor kinderen en volwassenen met
dyslexie de meest complete software voor lezen,
schrijven, spellen en studeren. Kurzweil 3000 leest
tekst hardop voor en heeft een unieke tweekleurige
cursor om vlot te kunnen meelezen. Naast het
voorlezen van tekst, heeft Kurzweil veel andere
mogelijkheden om kinderen en volwassenen met
dyslexie te ondersteunen. Woordvoorspelling,
meespreken bij het typen, synoniemenlijsten en
gesproken spellingcontrole helpen om foutloos te
schrijven. Speciale tools maken het studeren
efficiënter. Kurzweil heeft een geïntegreerde
scanfunctie: elke tekst kan met één druk op de knop
worden gescand. De tekst is dan beschikbaar in het
programma en kan worden voorgelezen en/of
bewerkt. Het programma is inzetbaar bij 8 talen. Het
is dus ook zeer goed bruikbaar voor vakken als
Engels, Duits, Frans.
Wat kan Kurzweil voor uw kind betekenen?
1. Omdat elke gewenste tekst door Kurzweil
3000 kan worden voorgelezen, zijn kinderen
in staat om op hun eigen cognitieve niveau
te werken. Het maakt niet meer uit hoe
moeilijk de teksten zijn, met Kurzweil kun je
ze lezen, bewerken en verwerken.
2. Kurzweil leest voor, helpt bij het opzoeken
van moeilijke woorden en vertelt hoe je een
woord moet schrijven. Hierdoor kunnen
kinderen zelfstandig werken en gaat het
werktempo omhoog.
3. Omdat kinderen zelfstandig aan de slag
kunnen en veel minder hulp nodig hebben,
wordt het zelfvertrouwen vergroot.
4. Omdat het werken minder moeite kost,
kinderen sneller klaar zijn en het werk er
beter uit ziet, wordt de motivatie vergroot.
5. Door het werken met Kurzweil wordt het
lees- en spelling niveau verhoogd. Kinderen
leren van het gebruiken van Kurzweil: er
gaat een leereffect van uit.

Kurzweil 3000 kan zowel thuis als op school worden
gebruikt. Er zijn steeds meer scholen in het
Voortgezet Onderwijs die Kurzweil ontdekt hebben
en het programma op school aan kinderen
aanbieden. Het is zelfs mogelijk om eindexamen te
doen met Kurzweil!

De tarieven zijn:
Individuele cursus:
€ 170,- per leerling per cursus
inclusief werkboek en demo

Wilt u kennismaken met Kurzweil 3000?
De aanschaf van Kurzweil 3000 is een investering.
Omdat het programma Kurzweil 3000 niet goedkoop
is, willen we ouders en kinderen de mogelijkheid
bieden om kennis te maken met Kurzweil 3000 als
zij overwegen om dit programma zelf aan te
schaffen. RT Praktijk Nieuwland biedt kinderen met
dyslexie uit groep 7 en 8 een kennismakingscursus
Kurzweil 3000 aan. In deze cursus komen de meest
bruikbare en handige toepassingen aan bod. Zo kunt
u een goed beeld krijgen wat het programma kan en
of dit iets voor uw kind is. De cursus bestaat uit 3
lessen van ongeveer 45 minuten. Kinderen kunnen
zelf een laptop meenemen om op te werken tijdens
de lessen. Als u geen laptop heeft, is het ook
mogelijk om in de praktijk op de vaste computer te
werken. Het is dan raadzaam om het programma
Kurzweil 3000 te installeren op een vaste computer
thuis, zodat uw kind thuis met het programma kan
oefenen. Uw kind ontvangt een werkboek met
opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. U
kunt een demo van ons meekrijgen om het
programma thuis en/of op de laptop te installeren. U
kunt het programma dan gedurende 4 weken
gebruiken. De cursus wordt individueel of in
tweetallen aangeboden.

Cursus in tweetallen:
€ 130,- per leerling per cursus
inclusief werkboek en demo
Als u interesse heeft in de cursus Kurzweil 3000 of
meer informatie wil over onze mogelijkheden, kunt u
contact opnemen met Ingrid Raven. Zij helpt u graag
verder.
Voor meer informatie over Kurzweil 3000 kunt u
terecht op: www.lexima.nl.

De cursus wordt gegeven door Ingrid Raven en
Marjolie van Essen. Beiden zijn ervaren in het
werken met Kurzweil en hebben nascholing gevolgd
om kinderen te kunnen begeleiden bij het werken
met Kurzweil.
Onze contactgegevens staan op de achterkant van
deze folder vermeld.

