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1. Wat?  

 SprintPlus is een voorleesprogramma dat kinderen, jongeren en volwassenen 

met lees-, schrijf- en spellingsproblemen helpt met lezen en schrijven. Ook bij het 

leren van vreemde talen, zoals Engels, Duits en Frans, kan SprintPlus gebruikt 

worden. Naast de voorleesfuncties bevat de software een reeks extra 

hulpmiddelen zoals homofonenhulp, fonetisch lezen en markeerstiften die je 

helpen om beter te schrijven en vlotter te studeren.  

 

2. Voor wie en waarom?    

 Van jongs af aan kan SprintPlus ingezet worden om te remediëren en te oefenen. 

Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. In het voortgezet en hoger 

onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Volwassenen met 

leesproblemen kunnen er eveneens veel baat bij hebben.  

 SprintPlus bevordert de motivatie en de zelfstandigheid bij lezen en schrijven, 

zowel op school als daarbuiten.   

 

 

3. Hoe werkt het?   

 Binnen SprintPlus zijn verschillende hulpmiddelen te raadplegen, zoals:  

 Teksten laten voorlezen | Het voorlezen van zowel papieren als digitale 

teksten kan op verschillende manieren gebeuren: de gehele tekst, per alinea, 

per zin, per woord, in lettergrepen of fonetisch. Via de klik-en-lees methode 

kun je de tekst zelf lezen en de moeilijke woorden aanklikken en laten 

voorlezen.   
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 Spellingscontrole | SprintPlus controleert teksten op spelfouten en kan 

voorspellen wat je wilt schrijven via de unieke dyslexie-specifieke 

woordvoorspeller ‘Skippy’.  

 Beeldwoordenboek | Bij voor de lezer onbegrijpbare woorden kan gebruik 

gemaakt worden van het beeldwoordenboek om de woorden via een extra 

visuele uitleg te verduidelijken.   

 Studiehulp | Met markeerstiften kun je kernwoorden en -zinnen aangeven, 

schema’s maken en een tekst laten samenvatten. Ook kan SprintPlus 

cursussen, boeken en teksten omzetten naar een mp3.  

 

4. Prijs   

 De prijzen voor een jaarabonnement verschillen voor particulieren en scholen. 

Meer informatie over de prijzen van SprintPlus vind je op deze website. 

 

5. Taal  

 SprintPlus leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen zoals Engels, 

Duits en Frans.  

 

 

6. Type en platform    

 SprintPlus is verkrijgbaar als webextensie en als softwareprogramma. 

De SprintPlus webversie draait binnen een webbrowser en kan zodoende op alle 

platformen gebruikt worden (computer, laptop, iPad, tablet, MacBook of 

Chromebook). De installatieversie kun je online downloaden en op verschillende 

apparaten installeren (Windows-pc, -laptop of -tablet).  

 

http://www.siho.be/
https://rdgkompagne.nl/dyslexiehulpmiddelen/pakketten/
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7. Meer weten?   

 Bekijk de promotievideo van SprintPlus. 

 Bezoek de website van SprintPlus voor meer informatie.  

 

http://www.siho.be/
https://www.youtube.com/watch?v=DLepQ3a4wx8&feature=emb_title
https://sprint-plus.nl/
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