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Uitrol Kurzweil van start
 

Brede regionale ondersteuning voor leerlingen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie

Na de positieve ervaringen op Texel met Sprint, 
een softwareprogramma voor kinderen met ernsti-
ge enkelvoudige dyslexie, besloot het samenwer-
kingsverband begin dit jaar ruim 400 Kurzweil-
licenties aan te schaffen en het programma uit te 
rollen over de hele regio. Kurzweil is net als Sprint 
software die scholen ondersteunt bij het onderwijs 
aan kinderen met dyslexie. Eind maart vonden de 
eerste introductie-bijeenkomsten plaats. 

Hoewel scholen niet verplicht zijn met Kurzweil te werken, 
rekent het samenwerkingsverband op een brede interesse. Op 
Texel werken alle basisscholen én de middelbare school met 
hetzelfde dyslexieprogramma en daar is de ervaring dat de 
kracht ervan júist in de doorgaande lijn ligt. Kurzweil vergroot 
de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerlingen en 
dat effect wordt versterkt wanneer op de basisschool én het 
voortgezet onderwijs met één dyslexieprogramma werken. 
‘Wij hebben voor Kurzweil gekozen omdat dat het grootste 
programma met de meeste mogelijkheden is.’ vertelt Nel Kant 
van de stuurgroep die de implementatie begeleidt.

Digitale boeken
Kurzweil geeft kinderen met ernstige dyslexie de mogelijkheid 
om in de klas en thuis zelfstandiger te werken. Het omvat 
onder meer een voorleesfunctie, een woordenboek, tools die 
het schrijven en studeren ondersteunen en een groot aantal 
digitale boeken. ‘Vooral wat betreft die digitale boeken biedt 
Kurzweil veel voordelen’, vertelt Kant. ‘Bij Kurzweil is dat 
aantal groter dan bij andere programma’s. Bovendien weten 
we dat Kurzweil voortdurend doorontwikkeld wordt en dus de 
mogelijkheden en de beschikbare content alleen maar zullen 
groeien.’

Introductie
Om scholen te informeren over de mogelijkheden van Kurzweil 
organiseert het samenwerkingsverband een aantal introductie-
bijeenkomsten. Tijdens de eerste, op 21 maart in de prachtige 
Openbare Bibliotheek in Den Helder, was de opkomst groot. 
Kant vertelde de toegestroomde directeuren en IB-ers meer 
over de organisatie en implementatie rond Kurzweil. Suzan 
Ramakers van Lexima gaf een demonstratie van de mogelijk-
heden van het programma. Later dit jaar volgen er ook trainin-
gen voor de scholen die met Kurzweil gaan werken. 

Stevige basis
Hoewel niet alle scholen al bekend zijn met wat Kurzweil te 
bieden heeft, zijn ze blij met de aangeboden licenties. IB-er
Rinka Schuijt van basisschool de Vlieberg: ‘Wij hebben er 
zeker behoefte aan dyslectische kinderen extra ondersteuning 
te bieden. Je wilt ze een stevige basis meegeven voor het VO. 
Dat kan alleen als ze op het PO goed mee kunnen komen en 
dat op het VO ook vast kunnen houden. Ik denk dat Kurzweil 
daar aan kan bijdragen zonder dat het teveel van de leerkracht 
vergt.’

Vragen en verzoeken
Tijdens de introductiebijeenkomst bleken er nog wel wat vra-
gen te zijn over de precieze inzet van Kurzweil: voor welke kin-
deren gebruik je het, zijn er genoeg licenties, vanaf wanneer 
is Kurzweil ook op een Chromeboek te gebruiken? Kant en Ra-
makers wisten de meeste vragen naar tevredenheid te beant-
woorden. Zo is Kurzweil primair bedoeld voor kinderen vanaf 
groep 6 met EED. Daar zijn 406 licenties voor aangeschaft en 
Lexima, de uitgever van Kurzweil, is bezig het programma ook 
op de Chromeboek beschikbaar te maken. ‘Maar de omlijning 
van Kurzweil ligt nog niet muurvast’, benadrukt Kant. ‘Als blijkt 
dat de doelgroep breder moet of het aantal licenties omhoog, 
dan gaan we daar naar kijken.’ 

Kant en Ramakers riepen dan ook op om vragen en verzoeken 
in te dienen via het e-mailadres 
kurzweil@swvkopvannoordholland.nl. Daar kunnen scholen ook 
terecht voor vragen over het werken met Kurzweil. Een uitge-
breide handleiding van Kurzweil is te vinden op de website van 
het samenwerkingsverband www.swvkopvannoordholland.nl.
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