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Voorwoord

In elke klas zitten gemiddeld twee leerlingen met beperkingen in de schriftelijke 
communicatie. Met digitaal aangepaste schoolboeken en voorleessoftware kunnen zij 
toch volwaardig deelnemen aan het onderwijs.

Mooi! Maar wat dat houdt dat precies in?

Leerlingen met beperkingen in de schriftelijke communicatie hebben recht op een digitale 
versie van hun schoolboeken. Dankzij voorleessoftware luisteren zij actief naar de tekst in 
hun boeken. Zo wordt hun beperking plots veel minder hinderlijk.

Ook buiten de taalvakken?

Natuurlijk! Stel lezen gaat moeilijk en traag. Dan gaat de inhoud van de tekst verloren. Dit 
is zo in elk vak. Het zou jammer zijn als je plezier in een vak verliest door het lezen.

Bekijk het als volgt:

Zie je niet goed? Dan krijg je een bril. 
Weet je de weg niet? Dan gebruik je een GPS.
Lees, schrijf of spel je niet goed? 
Dan is de computer jouw hulpmiddel. 

Zo simpel is het.

Aangepaste digitale schoolboeken dus. 
En hoe komen ze daaraan?

Eureka ADIBib krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid. 
In ruil passen wij zoveel mogelijk schoolboeken digitaal 
aan. Dit voor kinderen met een passend attest. ADIBoeken 
bestellen is helemaal gratis. Vergeet ook je gratis 
voorleessoftware niet. Zo kan je ADIBoeken laten voorlezen

Waarom dit leerwerkboek?

Zo krijg je een idee wat een ADIBoek is en hoe het eruit ziet.  
Doorblader, bekijk en beluister dit ADILeerwerkboek samen met je kind of leerling.  
Zo begrijp je al snel hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Veel plezier!

Het ADIBib-team & ADI
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PDF

Een ADIWatte?!
EEN ADIBOEK. DAAR 

HEB JE VAST AL EENS 
OVER GEHOORD. MAAR 
WAT IS DAT EIGENLIJK? 

ADIBoek is een afkorting van Aangepast Digitaal Boek, dus 
een digitaal boek met aanpassingen.

Deze aanpassingen zijn speciaal voor leerlingen met lees- en 
schrijfproblemen. Voor hen gaat lezen en schrijven traag, en 
is dus heel vermoeiend. Een digitaal boek helpt hen vlotter te 
lezen en beter te schrijven

Een ADIBoek is een pdf-bestand, wat staat op de computer 
van de leerling. Die opent het bestand in een speciaal 
softwareprogramma. Dat programma kan de teksten 
voorlezen en de leerling kan in het boek typen. 

Het boek ziet er helemaal hetzelfde uit als het boek in de klas. 

“Het is toch een aangepast boek?” hoor ik je denken. Juist! Alleen zie je deze 
aanpassingen niet. Ze zitten in de technische informatie van het boek. Alleen computers 
herkennen de aanpassingen. ADIBib is de organisatie die deze aanpassingen uitvoert.

Zullen we samen kijken welke aanpassingen er in een ADIBoek zitten? 

In stukken knippen en een mooie naam geven

Het eerste wat ADIBib doet is grote boeken in stukken knippen. Wij verdelen het bestand 
in hoofdstukken. Anders zal je computer tegensputteren omdat hij zo’n groot boek moet 
openen of voorlezen. 

ADIBib geeft ook een duidelijke naam aan de bestanden. Ze hebben altijd dezelfde 
vorm:

Titel van het boek Nummer van het hoofdstuk

ADILeerwerkboek 5 LWB 01 p01-45

ADILeerwerkboek 5 LWB 02 p46-90

Leerjaar van het boek Paginanummers van het hoofdstuk

Vorm van het boek

Zo zie jij snel welk deel je moet openen als de leerkracht een opdracht geeft. Je mag de 
namen van de bestanden altijd aanpassen.
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Voorleesbaar maken

ADIBib zorgt ervoor dat de computer de tekst uit het boek kan laten voorlezen. Je duidt 
een stukje tekst aan en de computer leest dat stukje voor. Dit boek is ook voorleesbaar. 
Probeer het maar eens met een stukje tekst op deze pagina! 

De leesvolgorde

ADIBib kiest in welke volgorde de stukken tekst uit het boek worden voorgelezen. 
Dat is altijd zoals wij lezen: van links naar rechts en van boven naar onder. 
Hieronder zie je een raadseltje. Begrijp jij wat er staat? 
Laat je voorleessoftware starten met lezen bij het woord ‘ADIBib’. 

ADIBib n kiest vde jij volgorde an t de dt tekszoda e tekst vlot l kaneze

Talen wisselen

Sommige boeken hebben meerdere talen. Je boeken 
van Frans of Engels bijvoorbeeld. Bij ADIBib duiden 
ze aan welke taal een stukje tekst is. Laat je een boek 
voorlezen, dan wisselt de stem automatisch van taal.

KIJK MAAR EENS IN 
HOEVEEL TALEN IK 

‘IK HOU VAN JOU’ KAN 
ZEGGEN!

   Ik hou van jou

Je t’aime

Ich liebe dich

I love you

Paginanummers aanpassen

Wanneer ADIBib een boek in stukken verdeelt, zijn de 
paginanummers van het boek en van de voorleessoftware 
niet meer hetzelfde. Dat is vervelend. Als de meester in de 
klas zegt: ‘Ga naar pagina 25’, is het niet leuk als jij eerst nog 
moet zoeken naar de juiste pagina. Daarom zorgt ADIBib 
ervoor dat de paginanummers overal hetzelfde zijn. 

Ga jij eens kijken wat er op pagina 18 van dit boek staat?
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Het omzettingsproces
HET 

OMZETTINGSPROCES. 
DAT IS EEN MOEILIJK 

WOORD! MAAR WAT IS 
DAT NU EIGENLIJK? 

Dat is de weg die een boek afl egt van 
een gewoon boek naar een ADIBoek. 

Jullie doen een aanvraag
voor een boek dat nog niet 
in de catalogus zit.

ADIBib vraagt 
het boek aan bij 
de uitgeverij. 

ADIBib krijgt het 
digitale boek
van de uitgeverij.

Indien nodig, knipt 
ADIBib het boek in 
hoofdstukken en 
geeft de bestanden 
een duidelijke naam.

Een softwareprogramma 
zoekt en duidt de tekst aan. 
Het programma herkent ook 
verschillende talen.

ADIBib kijkt het boek goed 
na, zoekt fouten en lost 
problemen op. We zetten 
ook de taalinstellingen en de 
paginanummers juist. 

Nu zetten we alle 
technische informatie vast. 
Zo kan elke voorleessoftware 
deze informatie herkennen. 

Het boek staat 
online in onze 
catalogus en is 
bestelbaar.
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BEGIN NIET

MET

SCANNEN

MET

Zelf een ADIBoek maken kan niet zomaar!

Je boek inscannen en klaar, denk je vast. Zo eenvoudig is het niet.
ADIBib vetrekt van het digitale bestand van een uitgeverij. Met een 
pdf- of wordbestand kan voorleessoftware wel aan de slag.

Met een gedrukt boek is dit moeilijker. Jij zou het boek moeten 
inscannen. Dan moet een computer nog te weten komen waar de letters en woorden 
staan. Hiervoor gebruik je OCR.

OCR is ‘Optical Character Recognition’ (of ‘Optische 
tekenherkenning’).
Dit houdt in dat de computer de vorm van de tekens gaat 
bekijken. Dan raadt hij welke letter het zou moeten zijn.
Inderdaad, raden!

Dit gaat goed bij een eenvoudig document, maar is minder 
betrouwbaar bij een ingewikkeld schoolboek. 
Vraag dus gewoon je boek aan via ADIBib. 
Met het juiste attest heb je er simpelweg recht op!

Dus:

Schoolboek? Bestellen op ADIBib
Eigen cursus? Open het word- of pdfbestand in je voorleessoftware 
Enkel op papier? Niet ideaal, maar scannen kan. Gebruik hiervoor de OCR-functie in je 
voorleessoftware

Wist je dat …

1. ADIBib ongeveer 700 boeken per jaar omzet?

2. er al meer dan 6000 ADIBoeken in de catalogus staan? (wow!)

3. we in de zomervakantie extra veel boeken omzetten? 

4. we het omzettingsproces blijven verbeteren? 

5. je een nieuw boek het best in mei of juni aanvraagt? 

6. als we elk paginanummer in een boek voorleesbaar 
maken, we 60 boeken per jaar minder omzetten? 
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Voorleessoftware

Eens je ADIBoek op je computer staat, kan je ermee aan de slag. De meeste leerlingen 
gebruiken voorleessoftware om in hun ADIBoeken te werken. 

Wat kan je doen met voorleessoftware?

Voorleessoftware gebruik je op je computer, tablet en smartphone. 
Je kan er het volgende mee doen:

laat je tekst voorlezen: snel, traag, per woord, per zin,...

type je eigen tekst, laat je tekst voorlezen terwijl je typt

kies je lettertype, tekstkleur en tekstgrootte

controleer op fouten met spellingcontrole

kleur of teken met de tekentools

markeer letters of woorden

laat pagina’s op het internet voorlezen

Combineer de functies van de voorleessoftware om optimaal te kunnen werken.
Een voorbeeld:

Stappenplan voor spelling

1. Typ je zin en luister naar wat je typt. Klinkt het vreemd? Pas aan. 

Katen zijn leuke huisdiereKaten zijn leuke huisdiere

2. Rode lijntjes? Controleer met spellingcontrole. 

Katten zijn leuke huisdiereKatten zijn leuke huisdiere

3. Zin klaar? Herbeluister

Katten zijn leuke huisdieren
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Wat loopt er mis in een ADIBoek?

Een schoolboek is in de eerste plaats een papieren boek. De uitgeverij maakt het boek 
op en laat het drukken. Daarna maakt ADIBib er een ADIBoek van.
Sommige dingen zien er goed uit op papier, maar zijn onhandig in een ADIBoek. 
Dat is jammer, maar daar kunnen we weinig aan doen.

Wat kan er mislopen?

Tekst wordt niet of anders voorgelezen
WAT IS HET NU? 

TWEE, TWEEDE, TOT DE 
TWEEDE, KWADRAAT,

OP TWEE, ...? 
DIT KAN IK NIET. Hogere wiskunde

Dit kan een computer niet voorlezen zoals wij dat zouden doen.Dit kan een computer niet voorlezen zoals wij dat zouden doen.

 Tekst in afbeeldingen

Tekst die in 
afbeeldingen 
staat is heel 
moeilijk aan 
te duiden en 
wordt dus niet 
voorgelezen 
door de 
computer.
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 Latijn of niet gekende vreemde talen

De voorleessoftware kent maar enkele talen. Deze Latijnse woorden klinken dus fout.

benefi cium           aquila          superbus

 Foto van een tekst

Tekst in een foto herkent de computer niet als tekst. 
Een beeld is een beeld, wat er ook op staat.

 Anders klinkende woorden

De computer kan leenwoorden niet altijd herkennen. Luister maar!

De DJ draaide de laatste single van Justin Bieber.

Hij vergat het bericht op zijn smartphone te deleten.

Kom je deze woorden tegen in een tekst in de originele taal? Dan klinken ze wel juist!

The DJ played the last single from Justin Bieber.

He forgot to delete the text on his smartphone.

 Schrijfl etters

Schrijfl etters kunnen mooi zijn, dat is waar.
Maar voor de computer zijn ze jammer genoeg onleesbaar.
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Problematische lay-out

 Vectoriële, functionele illustraties (vector vs. plat)

Deze afbeeldingen bevatten veel verschillende 
vormen. Bovendien zit buiten de grenzen van 
elke afbeelding ook nog extra informatie. 
Die is onzichtbaar, maar wel aanwezig.

Zulke beelden geven de computer te veel 
denkwerk. Dat kan voor vertraging zorgen. 
Of het bestand loopt vast.

‘Platgemaakte’ beelden bevatten minder 
informatie en maakt het document werkbaar.

Op deze schermafbeelding
van de pdf in de modus 
‘Bewerken’ zie je de blauwe 
kaders van de extra 
informatie heel duidelijk:

 Schuine tekst

Een computer kan zijn 
hoofd niet schuin houden. 
De voorleessoftware kan 
deze tekst dus niet lezen:
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 Voorbeeld
1. In de achtergrond zit 

vrij onopvallende lay-
out. Dat kun je zien 
op de linkerpagina.

2. Als deze bestanden door de tagger 
gaan, komen er soms elementen uit 
de achtergrond naar voren.

3. De pagina ziet er dan helemaal anders  
      uit. Dat zie je op  
      de rechterpagina.  
 
      Soms zijn de  
      elementen zo  
      druk dat de  
      tekst volledig  
      onleesbaar wordt.

 Dubbel geplaatste tekst

Soms staat een tekstkader per ongeluk twee keer op de pagina. 
Omdat de kaders precies op dezelfde plaats staan, is dat niet zichtbaar. 
Maar de computer ontdekt de tekst twee keer en leest alle letters dan.

Soms staat een tekstkader per ongeluk twee keer op de pagina. 
Omdat de kaders precies op dezelfde plaats staan, is dat niet zichtbaar. 

Maar de computer ontdekt de tekst twee keer en leest alle letters dubbel.

Laat het stukje hierboven maar eens voorlezen.

 Lettertypes in contouren (outlines)

Soms wordt de tekst in een boek omgezet naar contouren. 
Maar dan ziet de computer deze tekst als een afbeelding. 
Het lukt dan niet meer om de tekst voor te lezen.

 Onopvallende lay-out die naar voren komt

 Voorbeeld
1. In de achtergrond zit 

vrij onopvallende lay-
out. Dat kun je zien 
op de linkerpagina.

2. Als deze bestanden door de tagger 
gaan, komen er soms elementen uit 
de achtergrond naar voren.

3. De pagina ziet er dan helemaal anders  
      uit. Dat zie je op  
      de rechterpagina.  
 

Soms zijn de  
elementen zo  
druk dat de  
tekst volledig  
onleesbaar wordt.
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 Gedraaide pagina

Gedraaide tekst kan een computer niet lezen. Maar een volledig gedraaide pagina lukt 
dus ook niet!

Recht
Een pagina die rechtop staat, is prima te lezen, 
dat vinden computers leuk, aardig, fijn!

Maar wat als er in een boek plots één of meerdere 
pagina’s gedraaid opgemaakt zijn?

Een papieren boek draai je een kwartslag, 
en meer problemen hoef je daar niet te vrezen.

Maar die arme computer, hem lukt dat niet, 
en hij krijgt die tekst dus helemaal niet gelezen!

 Grote afbeeldingen die klein weergegeven worden

Sommige afbeeldingen zijn van 
zo’n goede kwaliteit dat ze als 
poster gedrukt kunnen worden.

Maar als diezelfde afbeelding 
véél kleiner in een boek wordt 
geplaatst, hoeft die kwaliteit 
ook niet meer zo hoog te zijn.

Kwaliteit betekent ‘denkwerk’ 
voor de computer. En 
té veel denkwerk zorgt 
voor vertraging in de 
voorleessoftware!
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Rustige lay-out

Lay-out voor kinderen met leesstoornissen

De mate waarin iemand met een beperking in het lezen en schrijven problemen
ondervindt, hangt af van verschillende dingen, zoals de omgeving en de vermoeidheid.

Maar wist je dat de vormgeving
van papieren schoolboeken 
daar ook een grote invloed 
op heeft? Voor kinderen met 
leesproblemen is een duidelijke 
en sobere lay-out in hun 
schoolboeken veel beter. 

OOK OP HET SCHERM 
IS EEN SOBERE 
LAY-OUT VEEL 

LEESBAARDER! 

Wil jij daar graag rekening mee 
houden? Dan kunnen deze tips 
alvast helpen.

Donkere tekst op een lichte achtergrond

Moeilijk Moeilijk Beter

DrUk dRuKU R Rustig
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Schreefl oos lettertype

Effen achtergronden

Voldoende regelafstand

Als de regelafstand 
niet groot genoeg is, 
wordt het moeilijker 
om de tekst vlot te 
lezen.

Met een grotere 

regelafstand worden 

er minder fouten 

gelezen.

Een lettertype met 
schreef kan voor extra 
leesmoeilijkheden 
zorgen.

Een schreefl oos 

lettertype is daarom 

veel beter.

Zelfs als het lichte 

kleuren zijn op een 

lichte achtergrond, zijn 

patronen achter de tekst 

een storende factor.

Een effen achtergrond 

kan geen verwarring 

brengen over de vorm 

van de letters.
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PEACEPEACE
OF CAKE?

SUPER! GA DAN NU 
MAAR VERDER MET 

PAGINA 8.

OF HEB JE ALLE 
PAGINA’S TOT HIER 

AL GEZIEN? TOP!
DAN HUP NAAR DE 

OEFENINGEN MET JOU!
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Oefeningen
Nee, we gaan je niet overhoren!
De bedoeling van dit hoofdstuk is dat je te weten komt wat je allemaal in een ADIBoek 
kunt doen. En hier kun je jezelf oefenen om in je digitale schoolboek te werken.
Niets moet, alles mag. Test maar uit!

Wil je weten wat je te wachten staat? Of ben je specifi ek naar iets op zoek?
Kijk dan even in deze tabel!

Oefening

Tekst laten voorlezen

Typen in een boek

Teksteigenschappen 
aanpassen

Wisselen tussen pagina’s

Wisselen tussen het boek 
en het internet

Werken met de tekentools

Weblezen

Informeren/sensibiliseren 
over leerstoornissen en 
voorleessoftware

Markeren
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Oefening 1: Moeilijke woorden met dys-

Lees de tekst met je voorleessoftware. 

Als je een leerstoornis hebt, heb je problemen met het leren van 
vaardigheden. Die leer je op school, zoals lezen en schrijven. Meestal heb 
je problemen met één van de vaardigheden, maar soms met meerdere. 
Elke leerstoornis heeft een eigen naam. Leer je moeilijk lezen? Dan heb je 
dyslexie. Als het rekenen niet goed lukt, dan heet dat dyscalculie. Dyspraxie 
heb je als je problemen hebt met je fi jne motoriek, zoals bij knippen of 
schrijven. Dysfasie heb je als je moeite hebt met taalbegrip en met spreken. 

Kijk naar de prenten. Ze beelden een leerstoornis uit. Ken jij hun naam? 
Schrijf de juiste naam onder bij prent.

Dys

Moeilijkheden met

Dys

Moeilijkheden met

Dys

Moeilijkheden met

LAAT JE 
ANTWOORD 

VOORLEZEN.
KLINKT HET ZOALS 
HET ZOU MOETEN 

KLINKEN?

DE COMPUTER ZIET 
HET BOEK EN JOUW 

ANTWOORD ALS TWEE 
APARTE DINGEN
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Oefening 2: Tekenfun

Teken het logo van ADIBib na in het rooster.

Oefening 3: Verbinden

Bekijk het fi lmpje ‘ADIBib, 
de juiste tools’ op YouTube. 

Verbind daarna de juiste zinnen 
met elkaar. 
Verbind daarna de juiste zinnen 

OPEN YOUTUBE.COM
TYP ‘ADIBIB DE 

JUISTE TOOLS’ IN DE 
ZOEKBALK.

Van mankement  

Als iemand het voorleest 

Bezin voor je begint  

Het verschil in zelfbeeld  

Ik heb dyslexie en  

  kan ik veel beter onthouden.

  is het meest spectaculaire.

  tot talent. 

  daarom gebruik ik ADIBoeken.

  maar begin vooral.
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Oefening 4: Computeronderdelen

Vul in de kaders de benaming van de computeronderdelen in. Kies uit:

internetkabel • CD-lezer • muis • hoofdtelefoon • USB-stick • laptop

TIP: 
JE KAN DE 
WOORDEN 
KOPIËREN
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- - - ± + + + 

- - - ± + + + 

- - - ± + + + 

Oefening 5: Ben jij een ADIBib-kenner?

Vul de ontbrekende woorden in.

ADIBoek is een afkorting van a  d  boek. 

We doen deze aanpassingen speciaal voor 

l  met lees- en 

schrijfproblemen. Voor hen gaat lezen en schrijven traag 

en het is ook vermoeiend. Het digitale boek helpt hen 

met l  en s  , 

zodat dat even vlot gaat als bij de andere kinderen in de klas. 

NIET ZEKER VAN 
HET ANTWOORD?

GA EENS KIJKEN OP 
PAGINA 6

LASTIG HÉ,
ALS DIE EERSTE 

LETTER AL 
GEGEVEN IS

Oefening 6: Stellingenspel

Hoe denk jij over leerstoornissen? En over voorleessoftware? 
Lees de stellingen en kleur het vakje dat overeenkomt met jouw mening.

1. Het is niet eerlijk dat mijn klasgenoot met dyslexie spellingcontrole mag gebruiken.

helemaal oneens eerder oneens geen mening eerder eens helemaal eens

2. Als een leerling met een leerstoornis zo al goede punten haalt, heeft die geen 
voorleessoftware nodig. 

helemaal oneens eerder oneens geen mening eerder eens helemaal eens

3. Alle leerlingen met een computer in de klas moeten bij elkaar zitten.

helemaal oneens eerder oneens geen mening eerder eens helemaal eens
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2015-2016 2016-2017 2017-2018

September 2367 3046 3536

Oktober 1090 1265 1845

November 765 1019 1882

December 367 503 1190

Januari 623 732 1632

Februari 435 548 1042

Maart 380 472 1253

April 366 292 556

Mei 357 369 768

Juni 752 723 1233

Juli 465 479 278

Augustus 1140 1416 2452

TOTAAL 9107 10864 17667

•

•

•

• 

•

Oefening 7: Al die cijfers!

Bekijk de tabel. Ze bevat het aantal bestellingen per maand. Los de vragen 
op.

 In welke maand verzendt ADIBib elk jaar het meeste bestellingen?

 Markeer in het geel de maanden waarin er ten op zichte van het vorige jaar minder 
bestellingen verzonden zijn. 

 Hoeveel bestellingen werden verzonden in april 2017?

Hoeveel bestellingen werden er in het schooljaar 2017-2018 meer verzonden dan in 
schooljaar 2016-2017? 

 Hoeveel bestellingen verzond ADIBib 
in totaal in 3 jaar? 

LAAT  JE 
ANTWOORDEN 

EENS VOORLEZEN.
WAT VALT  JE OP?
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•

• 

2017-2018 2018-2019
September 3536 3713
Oktober 1845
November 1882
December 1190

24.20

28.87

46.94

• Kleur het vierkantje voor de juiste uitspraken groen: 

In december 2017 verzond ADIBib meer als dubbel zoveel verzendingen als in  
december het jaar ervoor.

April 2017 was de maand waarin ADIBib het laagst aantal bestellingen ontving 

In december 2016 verstuurde ADIBib 367 bestellingen

In juni 2017 verzond ADIBib 29 bestellingen minder dan in juni 2016

 Geef het taartdiagram de juiste kleuren.

Schooljaar 2015-2016: Blauw

Schooljaar 2016-2017: Rood

Schooljaar 2017-2018: Groen

Aantal bestellingen per schooljaar (in ´%)

We verwachten bij ADIBib volgend jaar elke maand 5% meer bestellingen dan het jaar 
ervoor. Vul de tabel aan:  
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•
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Oefening 8: ik haat lezen.be

Ga naar de website ikhaatlezen.be en beantwoord de vragen. Gebruik je 
weblezer. 

Voor je aan de vragen begint: 

Klik op ‘Keep Out!’

Verander het contrast van de website. Leest dit voor jou beter?

Laat eens een paar stukjes voorlezen door je weblezer

Bezoek de weetjes-pagina

Vragen: 

 Wat weet je over Daisy luisterboeken?

 Wat hebben Albert Einstein, John Lennon en Walt Disney gemeen?

Ze tekenen graag

Ze hebben dyslexie

Ze gebruiken ADIBoeken

 Wat is een ander woord voor dyslexie?

 Wat betekent ‘dyslexie is erfelijk’?

Heeft jouw broer of zus dyslexie? Toon ze dan ikhaatlezen.be

Voor de speurneuzen: 
Zoek de pagina die toont hoe tekst eruit ziet voor iemand met dyslexie.
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Oefening 9: Stuur ons een email

Stuur een mail naar adibib@eurekaleuven.be. 
Kies één van de twee opdrachten. 
Tip: vraag aan een volwassene om je te helpen als je niet zeker bent.

Mail 1: Jouw talent in de kijker

1.  Zet als onderwerp: Mijn talent

2.  Beschrijf jouw talent. 
 Zet je talent echt in de kijker. Gebruik een leuk lettertype, pas de kleur van je tekst  
 aan, maak een tekening,...

3.  Gebruik spellingcontrole om je mail te controleren

4.  Lees je mail na met de weblezer

Mail 2: Vraag naar de oplossingen van dit leerwerkboek

1.  Zet als onderwerp: Oplossingen ADILeerwerkboek

2.  Vraag in jouw mailtje of je de oplossingen van het leerwerkboek kan krijgen. 
 Als je ons dan toch een mailtje stuurt, vertel ons dan ook:

- Hoe je ADIBoeken gaat gebruiken

- Wat je later graag wil worden

- Wat een van jouw talenten is

3.  Gebruik spellingcontrole om je mail te controleren

4.  Lees je mail na met de weblezer

WIJ STUREN 
ZEKER EEN

MAILTJE TERUG!

Verzenden
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Videozone

Breng het besprek op gang met je team

Op de vraag om met een computer in de klas te werken krijg je vaak de reactie ‘Ja maar,...’

... zijn ze niet te jong?

... leren ze nog wel lezen en schrijven?

... is het geen extra last voor de leerkracht?

... zijn ze niet te jong?

... leren ze nog wel lezen en schrijven?

... is het geen extra last voor de leerkracht?

... moeten ze niet eerst blind kunnen typen?

... wat is de meerwaarde van ADIBoeken?

... moeten ze niet eerst blind kunnen typen?

... wat is de meerwaarde van ADIBoeken?

... wat is het voordeel van ADIBoeken en voorleessoftware?

... maken spellingcontrole en woordvoorspelling een leerling niet lui?

... wat is het voordeel van ADIBoeken en voorleessoftware?

... maken spellingcontrole en woordvoorspelling een leerling niet lui?... maken spellingcontrole en woordvoorspelling een leerling niet lui?

KLIK OP HET 
YOUTUBE-ICOON

OM NAAR DE 
VIDEO TE GAAN

Ontdek het antwoord in deze korte video’s. Bespreek ze met je school- of zorgteam.

Sensibiliserende video’s

Wat is de impact van leerstoornissen in je schoolleven en dagelijkse leven?
Hoe veranderen ADIBoeken je schoolleven positief? Ontdek het in de fi lms:

Ik heet niet dom Dit heb ik - dyslexie ADIBib - De juiste tools

Lees wat Eureka nog meer doet voor kinderen met 
leerstoornissen op www.eurekaleuven.be.
Lees zeker de leerstoornisfi ches.

JE KAN OOK OP DE 
FOTO KLIKKEN

Informeer je met onze webinars

Leer meer over: de werking van Eureka, de kracht van een 
computer in de klas, de ADIBoeken- en LeesVoor!-doelgroep, 
de wetgeving,...
Kijk online onze webinars voor onderwijsprofessionals en 
beginners

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpnHaqiSVp-zncu4a1N66isOVEsRKJhmK
https://eurekaleuven.be/leerstoornissen/
https://www.youtube.com/watch?v=ZTI6sw2VTpA
https://www.youtube.com/watch?v=Ye1Ipi5sGtM
https://www.youtube.com/watch?v=e9gdT73XnkI&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yw3byXEJeZs&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oucPVVUcPH0&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wlFfgX9H4vc&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QV2-VlQaqfs&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=aH9Kcugq-7A&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jg_QX81NwGk&list=PLTFTef_LyDvKaalxVCGNNDWoMsThq2mFH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QHYvi2lhhkc
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Instructievideo’s: leer werken met voorleessoftware

Leer de basisfuncties van voorleessoftware met onze handige fi lmpjes.

Kennismaking

ADIBoeken openen

Bladeren

Lezen in een ADIBoek

Voorleessnelheid

Schrijven

Spellingcontrole

Woordvoorspelling

Document opslaan

KLIK OP HET ICOON
EN KIJK

Bekijk hier de oplossingen van de oefeningen in dit ADILeerwerkboek.

Oplossing oefening 1

Oplossing oefening 2

Oplossing oefening 4

Oplossing oefening 5

Oplossing oefening 7

Oplossing oefening 8

Oplossing oefening 9

Tip: kijk regelmatig op ons YouTube-kanaal voor nieuwe video’s

https://www.youtube.com/user/EurekaADIBIb
https://www.youtube.com/watch?v=Jh4BPAlBqR4&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69
https://www.youtube.com/watch?v=_YnSp1S4gYM&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AWSkWrGAYPI&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pDViOu8g-GM&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=79NVVfMkiqA&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=V_X_hgXsKTU&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Cn0KPuw3P10&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SlD2oIpMxeI&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=TxPc63JyXFo&list=PLpnHaqiSVp-yOyx6Sl0sG4XIu_9zQIf69&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nmLNDcd92Nk&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE
https://www.youtube.com/watch?v=czNCjTziIfI&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4GfJ2aSZRq4&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6GmjdqYj4xk&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SeTQl04Ra0Q&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SJWnqkT2Gxo&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5WdOAXQ78Dw&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SVEJ81UFe3k&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=keiJ7_ncvlI&list=PLpnHaqiSVp-ynQN3B4RLMKtdDLITBbTPE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=g9bV_vfp7Nw&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6
https://www.youtube.com/watch?v=78ORpNlM7zw&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ufo4ezVNNxk&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xwYWI4CThs0&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xwYWI4CThs0&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QqRXzZ2cDVY&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nuHSBGWMnMc&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hMYkcC0yBg0&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vPKpKkdGd_I&list=PLpnHaqiSVp-yynfG7Kd0DmbnRBPJwB2A6&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=7I5Bt6ecEN8&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal
https://www.youtube.com/watch?v=RtXQF9l7Eq0&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vm0u6WPX2BI&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1fL9_48RReE&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=LWw3T4ifE0k&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RfVyGy8KsNI&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M2P4esK5Pho&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NAIc2IBWCZE&list=PLpnHaqiSVp-zN5JGjSVSRUdosTGHJIxal&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=pv1KUaDSCyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bT2eVRu4mnI&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k
https://www.youtube.com/watch?v=2aZownpL9AI&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zaz5JyQH8wo&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=b9IIlSgLNeg&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2wr-irZP21Y&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=zTGh5t572RQ&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=r_K3W_Z-AJ8&list=PLTFTef_LyDvI9WVINs9tBK_cB8qPg7Q3k&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=HTdMpebvbEM&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_
https://www.youtube.com/watch?v=PB007kl0NM0&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MGdjRaJDAzM&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Vqr9hauZJM0&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_18Cx5SqS5w&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iqOHnVqZzm4&list=PLTFTef_LyDvL7UU39Ean1brAARPjO5f3_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Qssevp38G90&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa
https://www.youtube.com/watch?v=uvV9TDfutWM&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DBrOmzWJ_sw&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bfazkuPWl5s&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lEyL9UeC-e8&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d6XyyrrrHhE&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GZs541JjhnM&list=PLTFTef_LyDvLtUeukaC9tQEWVwURhDfGa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Ji-YroS_x8M&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX
https://www.youtube.com/watch?v=VM3VTa5pS2E&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sP96zpHZnKA&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fT5GUy5KMcw&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JaX7Awe3NsI&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YuSg-C87ajg&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4lSsC2XUzN4&list=PLTFTef_LyDvKCZw1wBtLzp_WzW_smJzUX&index=7
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Nawoord SAMEN STAAN 
WE STERKER! 

ADIWat? ADIBoek!
Je hebt nu ADIBoeken leren kennen.

Vanuit Eureka ADIBib willen we de computer in de klas toegankelijk maken. Elke 
volwassene gebruikt tools om zichzelf te helpen. Voor ons is het dan ook logisch dat 
leerlingen met leerproblemen zichzelf behelpen met de tools die voorhanden zijn. 
Daarom schreven we dit ADILeerwerkboek. We hopen dat het jou geholpen heeft om 
beter te begrijpen wat je kan doen met voorleessoftware en een ADIBoek. 

Doe ons een jobstudent cadeau! We hebben het meer dan ooit nodig.
Elk jaar bereiken we meer leerlingen. Super hé? Meer gebruikers vragen meer 
ondersteuning. Om een optimale ondersteuning te bieden, werken we met jobstudenten. 
Zij zijn het kloppende hart van onze organisatie. Heel het jaar door staan zij klaar om het 
ADIBib-team te versterken. 

Wat doen onze studenten voor jullie en voor ons?

 ADIBoeken klaarmaken en omzetten: zij maken van een gewoon digitaal boek een 
echt ADIBoek

 Onze webshop opvolgen: zij helpen mee elke bestelling controleren. Meer dan 
23 000 leerlingen = meer dan 23 000 bestellingen te controleren. Dat kunnen onze 
vaste medewerkers niet alleen 

 Ondersteuning van de mailbox: meer gebruikers = meer mails. Onze studenten 
ondersteunen je als je een vraag stelt. Door onze student kunnen we je sneller van 
dienst zijn.

 Instructievideo’s maken: hoe gebruik je ADIBoeken? Met studenten hebben we een 
lessenreeks op YouTube gezet. Wat we maken stellen we gratis ter beschikking

 Ondersteuning bij ADIBib-workshops & webinars: we willen jullie bereiken. 
Studenten helpen ons hierbij en staan voor jullie klaar op onze events. 

 ADIBib = Cool: we weten hoe belangrijk het is voor leerlingen dat wat ze gebruiken 
ook interessant is. Studenten ondersteunen ons in onze branding en marketing.

Doe Eureka ADIBib nu je jobstudent cadeau:

één jobstudent-uur

Schenk nu €10
Klik hier

twee jobstudent-uren

Schenk nu €20
Klik hier

Doe een gift
via de koning Boudewijnstichting

BE10 0000 0000 0404
***197/0190/00920***

Of misschien kan jouw bedrijf ons ondersteunen? Kijk op adibib.be voor meer info.Of misschien kan jouw bedrijf ons ondersteunen? Kijk op adibib.be voor meer info.

https://www.adibib.be/
https://www.mollie.com/payscreen/select-method/KwujuGdmMQ
https://www.mollie.com/payscreen/select-method/MurnRdkN5s
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Wat kan je nog voor ons doen?

1. Geef ons feedback over ons ADILeerwerkboek. Stuur een mail naar adibib@
eurekaleuven.be

2. Verspreid dit boek onder je netwerk

3. Vind ons leuk op Facebook

4. Abonneer je op ons YouTube-kanaal

5. Shop je online? Steun ons gratis met Trooper

Contact:
adibib@eurekaleuven.be

Nuttige links:

www.adibib.be - digitale schoolboeken en voorleessoftware

www.eurekaleuven.be - informatieve website over leerstoornissen

www.ikhaatlezen.be - informatieve website over dyslexie

www.luisterpuntbibliotheek.be - bibliotheek van luisterboeken 

www.klasse.be - website met materialen voor en door leerkrachten

www.onderwijs.vlaanderen.be - ministerie van onderwijs

Nuttige publicaties:

 Aan de slag met voorleessoftware op school: 
Een gids met 8 vragen en antwoorden

 Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen
bij het leren

 De computer: mijn surfplank bij het leren

Vragen over de voorleessoftware? Op zoek naar een diepgaande opleiding? 
Bezoek de website van de softwareproducent: 

Voorleessoftware
Alinea & Kurzweil3000
SprintPlus
TextAid

Producent
Sensotec
Jabbla
Readspreaker

Website
www.dyslexie.be
www.sprintplus.be
www.readspeaker.com/nl/vlaanderen

https://www.facebook.com/eurekaleuven/
https://www.youtube.com/channel/UCdnmMM2rGR6od8jA7gnif4Q
https://www.adibib.be/begeleiding/beleid-en-implementatie
https://www.adibib.be/eureka-letop/bibliotheek/map-leerzorg
https://www.adibib.be/eureka-letop/bibliotheek/amap-surfplank-mijn-surfplank-bij-het-leren


www.adibib.be

i.s.m. Eureka Leuven | www.eurekaleuven.be

Het ADILeerwerkboek
Ervaar wat het is om je schoolboek 
door software te laten voorlezen

Van mankement tot talent

Kinderen die niet goed 
zien omwille van een oog-
stoornis dragen een bril.

Kinderen die niet goed 
lezen omwille van een 
leesstoornis hebben recht 
op voorleessoftware. 

Benieuwd hoe dat werkt?
Neem dan snel een kijkje 
in dit ADILeerwerkboek.

Zo wordt alles glashelder!




