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Zie ook www.dedicon.nl 

 

Zes gratis hulpmiddelen voor dyslectische 

leerlingen 

Dyslectische leerlingen kunnen allerlei hulpmiddelen gebruiken die het lezen en 

schrijven ondersteunen, ook gratis hulpmiddelen. We presenteren er hier zes en 

zijn benieuwd naar uw ervaringen. Hebben dyslectische leerlingen hier baat bij? 

Heeft u zelf nog tips die u met ons wilt delen? Stuur dan een e-mail naar 

Eugenie Tilman, Dedicon Educatief.   

 

1. Readability 

Op internet informatie zoeken voor een werkstuk of spreekbeurt 

is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Zij worden snel afgeleid door de 

reclames op websites of raken door het grote aantal tekstblokken het overzicht 

kwijt. Readability is een tool die reclames van websites verwijdert en de 

leesbaarheid vergroot. U kunt websteksten ook opslaan om later te lezen op de 

computer, smartphone of tablet. 

Informatie: 

http://www.readability.com/ 

Bekijk: 

http://www.youtube.com/watch?v=abOReLtHZ1g&feature=related 

 

2. AMIS 
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Willen uw leerlingen/kinderen liever de laptop gebruiken dan een 

Daisy-speler? Wilt u gesproken schoolboeken eens uitproberen maar heeft u 

geen Daisy-speler? Dan kunt u gebruikmaken van de Daisy-software AMIS: een 

manier om gesproken schoolboeken af te spelen op de laptop. U kunt de 

spreeksnelheid versnellen en vertragen en snel pagina’s of hoofdstukken 

opzoeken. 

Informatie: 

http://www.dedicon.nl/artikel003  

Bekijk: 

http://www.leraar24.nl/video/2492 

 

3. Lingro 

Lingro is een vertaal- en woordenboekprogramma. Leerlingen 

kunnen klikken op moeilijke woorden in digitale teksten en de betekenis of 

vertaling zien. Lingro leest Engelse woorden voor. Het woordenboek 

Nederlands (Nederlands → Nederlands) is deels gemaakt met behulp van 

Wiktionary. Het blijkt echter beperkt gevuld te zijn. Wilt u een bepaald Word-

bestand of een website behandelen, maar bevat de tekst woorden die moeilijk 

zijn voor uw leerlingen? Dan kunt u die woorden zelf van tevoren heel 

eenvoudig toevoegen aan het woordenboek. 

Informatie: 

http://lingro.com/  

Bekijk: 

http://www.youtube.com/watch?v=abOReLtHZ1g&feature=related 
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4. Deskbot 

Deskbot leest tekst in Word voor en tekst die naar het klembord 

wordt gekopieerd. De kwaliteit van de stemmen is matig en de mogelijkheden 

van het programma zijn beperkt. Wel verschijnen grappige figuurtjes in beeld 

die de tekst voorlezen. Jonge kinderen kunnen daarom spelenderwijs met 

Deskbot aan de slag. 

Voor sommige leerlingen is Deskbot een prima programma dat hen voldoende 

ondersteunt. Andere leerlingen zullen toch kiezen voor een betaald programma 

met betere stemmen en meer mogelijkheden. 

Informatie: 

http://www.bellcraft.com/deskbot/  

 

5. LetMeType 

Soms moeten leerlingen laten zien dat ze correct kunnen spellen. Soms moeten 

ze zich vooral vlot en rijk kunnen uiten. Op zulke momenten is een 

woordvoorspeller een goed hulpmiddel voor dyslectische leerlingen. Het 

programma kan Nederlandse woordenlijsten opslaan en geeft tijdens het typen 

woordsuggesties. 

Informatie: http://members.chello.nl/~p.kavelaars/woordvoorspelling.htm 

 

6. De Daisylezer app 

Sinds een aantal dagen is de Daisylezer app voor iPhone en iPad 

gratis te downloaden vanuit de Nederlandse en Belgische App Store. Met de 

Daisylezer app kunt u gesproken boeken beluisteren zonder die eerst te moeten 

bestellen op cd. Alle boeken op de boekenplank van het Loket aangepast-lezen 

http://www.bellcraft.com/deskbot/
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zijn via smartphone of tablet te beluisteren. 

Heel handig dus voor leerlingen die boeken willen lezen voor de lijst (zie ook: 

boekentips). Leerlingen met een verklaring leeshandicap die klant zijn van het 

Loket aangepast-lezen kunnen de app gebruiken. Inschrijving is in principe 

kosteloos. 

De app is ontwikkeld door Dedicon en kan worden gedownload vanuit de App 

Store. 

Informatie: 

http://www.aangepast-lezen.nl/data/nieuws/2012/5/app-'daisylezer'-beschikbaar 
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