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hulpprogramma Kurzweil  
  
• Het Rijnlands Lyceum Wassenaar beschikt over een beperkt aantal licenties voor het 

hulpprogramma Kurzweil 3000. Leerlingen met een ernstige belemmering vanwege hun 
dyslexie komen in aanmerking voor het gebruik van Kurzweil als de hierboven 
omschreven compensatie- en dispensatievoorzieningen e.d. (punt 2 t/m 7) niet 
toereikend zijn gebleken. Dit is ter beoordeling aan het RT-team, de betreffende 
docenten, de mentor en de afdelingsleider. De licentie kan vervolgens ook thuis door de 
leerling worden gebruikt.   

• De  aanvraagprocedure voor het gebruik van Kurzweil is als volgt: De ouder dient een 
schriftelijk verzoek in bij de afdelingsleider met een onderbouwing van de aanvraag voor 
het gebruik van Kurzweil. In de aanvraag worden de vakken vermeld waarvoor de 
leerling Kurzweil wil gebruiken.  

• De afdelingsleider vraagt het RT-team om advies betreffende de aanvraag. Er is 
tevens overleg met betreffende docenten. Op basis van het advies van het RT-team, de 
mentor en de docenten besluit de afdelingsleider over de toekenning van de extra 
faciliteit ten aanzien van het gebruik van (1) Kurzweil thuis en/of (2) in de les en/of (3) 
bij het maken van toetsen voor nader te benoemen vakken.  

• Het RT-team bespreekt met de leerling bij welke vak(ken) de gesproken boeken van 
Kurzweil kunnen worden gebruikt en neemt contact op met de betreffende docent en 
de mentor.  

• Het RT-team bespreekt met de betreffende docent(en) bij welke toets(en) eventueel 
Kurzweil kan worden gebruikt.   

• Bij het gebruik van Kurzweil bij toetsen vervallen de andere compensatie- en 
dispensatievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de verlenging in tijd en de aangepaste 
normering voor spellingsfouten.  

• Voor het gebruik bij examens dient voor aanvang van het examenjaar een aparte 
aanvraag te worden ingediend.   

• Na  elke rapportperiode wordt geëvalueerd of de leerling wel of geen baat heeft bij 
het gebruik van het hulpprogramma Kurzweil. De evaluatie wordt gedaan door de 
afdelingsleider, het RT-team en de leerling. Bij een positieve evaluatie wordt de 
voorziening voor de leerling verlengd.   

• Ouders van leerlingen aan wie Kurzweil is toegekend, kunnen voor de betreffende 
vakken gesproken leerboeken aanvragen bij het RT-team en schoolleiding.   

  
  
  
 

 


