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Alle hulpmiddelen op een rijtje van A-Z 
 

Alinea App 

Door het gebruik van deze app kan je teksten voor laten lezen door een foto te maken. De app is 

beschikbaar voor iPad en iPhone. €109,99* 

 

Alinea  

Door deze software op je pc en/of laptop beschik je over voorleessoftware en schrijfhulp. Het 

programma leest ook schoolboeken vanuit Dedicon bestanden voor. €325,-* 

 

Alinea Pro 

Deze software is de combinatie van Alinea App en Alinea software. Daarnaast biedt Alinea Pro ook de 

OCR-software waardoor het mogelijk is om scans te digitaliseren en voor te laten lezen.  

Alinea biedt de mogelijkheid om het gehele programma in 1 keer aan te schaffen (€399,01*) of een 

abonnement af te sluiten (vanaf €9,95* per maand bij een abonnement voor 2 jaar). 

 

AMIS 

Amis is een gratis softwareprogramma dat Daisy bestanden kan voorlezen.  

 

ClaroRead Standaard 

Dit programma biedt ondersteuning bij onder andere het lezen en schrijven van teksten. Dit pakket 

bestaand standaard uit 3 talen. €179,-*.  

 

ClaroRead Plus 

Als aanvulling op het standaardpakket bevat dit pakket een vertaalfunctie en de mogelijkheid tot het 

scannen van Word en pdf-bestanden. €211,-* 

 

ClaroRead Pro 

Dit is het meest uitgebreide pakket waarbij scans kunnen worden bewerkt en software ClaroIdeas is 

toegevoegd. Dit pakket bestaat uit 4 talen. €279,-* 

 

ClaroSpeak Plus 

Dit programma is een App voor IPad en IPhone. Door een foto te maken van een tekst of een tekst te 

uploaden kan de tekst worden voorgelezen via de smartphone of iPad. €7,99* 

  

Daisylezer 

Via de Daisylezer app is het mogelijk om audioboeken, kranten en tijdschriften te beluisteren vanaf je 

tablet of smartphone.  

 

Kurzweil 3000 leerstation 

Dit uitgebreide programma geeft ondersteuning bij onder andere het lezen en schrijven. Standaard 

worden bij het programma ook Kurzweil Mobile voor iPad, iPhone of iPod Touch bijgeleverd. €498,-* 
 

Kurzweil 3000 Pro 

De Pro-versie geeft de mogelijkheid tot het zelf digitaal maken van bestanden (foto pdf) en deze 

bewerken zodat ze goed kunnen worden voorgelezen. Een waardevolle aanvulling wanneer er vaak 

buiten de schoolboeken om les wordt gegeven op school. Kurzweil biedt de mogelijkheid om het gehele 

programma in 1 keer aan te schaffen (€995,-*) of een abonnement af te sluiten (vanaf €29,50* per 

maand bij een abonnement voor 5 jaar). 

 

Kurzweil 3000 Pro + WoDy combi 

Kurzweil kan worden uitgebreid met WoDy waardoor het programma persoonlijke ondersteuning geeft 

bij het schrijven van teksten in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. €1290,-* 
 

L2S 

L2S geeft ondersteuning bij het lezen en schrijven. Bij het programma wordt SkanRead meegeleverd 

waardoor het ook mogelijk wordt om pagina’s in te scannen en voor te lezen. L2S kost €109,-* en 

https://itunes.apple.com/nl/app/alinea/id1143132708?mt=8
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/alinea
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/alinea
http://www.daisy.org/amis/
https://www.claroread.nu/
https://www.claroread.nu/
https://www.claroread.nu/
https://itunes.apple.com/nl/app/clarospeak-plus/id845128025?mt=8
https://www.dedicon.nl/daisylezer-app
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/kurzweil
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/kurzweil
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/kurzweil
http://www.l2s.nl/
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vanaf €25,-* kunnen extra stemmen (Engels, Duits, Frans, Spaans) worden 

aangeschaft. 

 

Lex-app 

De Lex-app maakt het mogelijk om schoolboeken te beluisteren vanaf een tablet of smartphone.  

 

Read&Write 

Dit programma biedt ondersteuning bij onder andere het lezen en schrijven van teksten. Het is alleen 

mogelijk om dit programma af te sluiten door middel van een abonnement. Kosten zijn €199,-* per 

jaar. 

 

ReadSpeaker Text-aid 

Dit programma is met name ontwikkeld om teksten voor te lezen maar het ondersteund ook bij het 

schrijven. 1 licentie geeft de mogelijkheid om documenten te gebruiken via de laptop, tablet en/of 

smartphone. Het programma is aan te schaffen voor €75,-* per jaar. 

 

Sprint NL 

Dit uitgebreide programma geeft ondersteuning bij onder andere het lezen en schrijven. Sprint kan 

worden uitgebreid met een geïntegreerd SPRINTOCR-functie. Met deze functie zet je papieren 

documenten naar digitale bestanden zodat deze ook voorgelezen kunnen worden. €199,-* + optioneel 

OCR-functie à €135,-*. 

 

Sprint NL/ENG 

Deze versie bevat dezelfde functies als Sprint NL alleen dan met de aanvulling van de Engelse taal en 

Van Dale woordenboeken. €319,-* + optioneel OCR-functie à €135,-* 

 

Sprint Plus 

Dit complete pakket heeft als aanvulling op Sprint NL/ENG de talen Frans en Duits. €455,-* + 

optioneel OCR-functie à €135,-*. 

 

WoDy 

Dit programma biedt met name schrijfhulp. Je gebruikt het programma in combinatie met 

programma’s waarin je kan typen (bijv. Word). WoDy voorspelt, corrigeert, leest voor en legt uit. 

Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans. €365,-* 

 

* Prijzen januari 2018. Er is daarbij gekeken naar de USB-licentie voor 1 jaar tenzij anders 

aangegeven. 

 
 

 

 

https://www.dedicon.nl/lex-app.
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/readwrite
https://www.textaid-dyslexiesoftware.nl/
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/sprint
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/sprint
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/sprint
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/wody

