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Protocol Kurzweil  
Schooljaar 2019-2020 
 
 
Tijdens de les 
Leerlingen mogen in de les hun laptop gebruiken met hun eigen Kurzweil, mits zij de 
boeken via Dedicon hebben aangeschaft. 
 
De school gaat ervan uit dat de leerlingen die Kurzweil in de school gebruiken zelf in 
staat zijn het programma te besturen. Leerlingen dienen de cursus bij Lexima te 
hebben gevolgd.  
 
Ze mogen Kurzweil gebruiken om de stof te laten voorlezen tijdens de les indien 
nodig/gewenst. De leerling dient zelf voor oortjes te zorgen en ervoor te zorgen dat 
de laptop is opgeladen.  De docent kan tijdens de les of toets niet worden 
geraadpleegd over aan Kurzweil verwante vragen. 
 
Tijdens de toets onderbouw 
Leerlingen die Kurzweil hebben aangeschaft mogen in de onderbouw en klas 3 hun 
toets maken via Kurzweil. Dit betekent dat de toets wordt aangeleverd op usb stick in 
pdf bestand door de docent. De leerlingen zetten zelf hun toets om naar een 
KESbestand . Alleen de voorleesfunctie mag gebruikt worden tijdens een toets. De 
leerlingen krijgen naast de usb stick ook altijd een papieren proefwerk. ( ivm het 
invullen van schema’s/tekeningen etc). De leerlingen moeten de antwoorden van de 
toets wel op een normaal proefwerkblaadje schrijven, dus niet op hun laptop. De 
leerling wordt geacht internet uit te hebben staan en niet te switchen binnen de 
documenten in hun pc. Er kan indien hieraan getwijfeld wordt een uitdraai gemaakt 
worden van het logboek. Bij misbruik vervallen de rechten om met laptop / Kurzweil te 
werken.  
 
Tijdens de toets bovenbouw 
Bij examens en examen-gerelateerde toetsen zorgt school voor licenties waarmee de 
leerling moet werken. Dat betekent dat leerlingen geen toetsen meer maken op hun 
eigen laptop maar op een laptop van school.  
 
Het gebruik maken van Kurzweil bij het Centraal Schriftelijk examen moet in oktober 
voorafgaand aan het eindexamenjaar worden aangevraagd bij de examen 
coördinator, mevrouw van Wijk.  
 
Speciale arrangementen 
Er kan van bovenstaande afspraken worden afgeweken indien een leerling een 
speciaal arrangement heeft ivm zijn/haar stoornis, of leerprobleem.  Dit wordt altijd 
bepaald in samenspraak met de zorg coördinator, mevrouw Folmer.  
 
USB-sticks 
Leerlingen die gebruik maken van Kurzweil moeten zelf zorgen voor USB-stickjes. 
Elke leerling dient voldoende stickjes te hebben, duidelijk gemerkt met bijv. een 
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sticker voorzien van het woord dyslexie, naam en klas, die hij / zij aan de docent kan 
uitlenen. De leerling kan zelf kiezen of dat uitlenen per toets gaat of voor een heel 
jaar.  
 
Gebruik digitale boeken 
Het is de bedoeling dat leerlingen die met Kurzweil gaan werken gewoon papieren 
boeken aanschaffen via Iddink . Om gebruik te kunnen maken van Kurzweil moeten 
er ook digitale boeken aangeschaft worden. Dat gaat via dedicon. Het is zaak om 
goed per vak te kijken welk boek je precies nodig hebt, bij dedicon hebben ze geen 
lijst van wat ze op het Gerrit Rietveld College nodig hebben. Op de site kan je filteren 
naar hulpmiddel, dus Kurzweil.  
Het geld voor de digitale boeken moet in eerste instantie even door ouders zelf 
voorgeschoten worden, maar aangezien dit gekoppeld is aan de regeling van de 
gratis schoolboeken kan het geld teruggevraagd worden. Dat kan het beste via de 
dyslexie coördinator, die de rekening dan doorstuurt naar de financiële administratie. 
Het is niet nodig om alle boeken digitaal aan te schaffen, het gaat alleen om 
tekstboeken. Meest logisch is om het uit te proberen met enkele vakken met veel 
tekst, zoals geschiedenis / aardrijkskunde / biologie.  
 
Advies Kurzweilversie 
Er bestaan twee versies van Kurzweil. Met het werkstation kunnen normale word-
bestanden en tekst-pdf’s goed gelezen worden, maar foto-pdf’s kunnen er niet mee 
verwerkt worden. Daarom raden wij toch aan om de duurdere pro-versie aan te 
schaffen. Alle scans kunnen daarmee gelezen worden.  
 


