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Kurzweil tijdens proefwerken 

Een deel van de dyslectische leerlingen heeft duidelijk baat bij het gebruik van Kurzweil. Vandaar 
de stap in 2014 om Kurzweil ook bij proefwerken ter beschikking te stellen.  
Onderstaande procedure geldt dus alleen voor proefwerken in de klas en niet voor de testweek. 
Het gebruik van Kurzweil tijdens de testweken en de schoolexamens blijft centraal geregeld zoals 
dat al vanaf 2005 gebeurt.  Gebruik van Kurzweil op het centraal examen wordt uiteraard ook 
centraal geregeld.  
 
Werkwijze voorafgaande aan het proefwerk 

a. Je meldt – zo snel mogelijk nadat het proefwerk is opgegeven – dat je gebruik wil maken 
van Kurzweil. Dit moet per mail gebeuren en dus NIET via ELO.  
Je stuurt een mail zowel aan je eigen docent (zodat deze je werk op een usb-stick kan 
zetten) als aan systeembeheer@erasmuscollege.nl (zodat er een laptop voor je 
gereserveerd wordt)  

b. Aan systeembeheer mail je de volgende gegevens: je naam, vak, klas, datum en uur van 
het proefwerk en het lokaal.  

c. De laptop staat voor je klaar bij systeembeheer en kun je daar op de opgegeven dag 
ophalen. Je bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de laptop. Je zorgt zelf voor 
‘oortjes’ of een koptelefoon. De laptop moet direct na afloop weer teruggebracht worden.  
De laptop is geschikt voor verbinding met Kurzweil, maar heeft verder geen 
internetmogelijkheden.  

 
Proefwerk 

a. Je logt op de laptop in volgens instructie van systeembeheer (staat ook op de laptop)  
b. Je krijgt van je docent een usb-stick met het proefwerk erop. Dat zal meestal een word-

bestand zijn dat je in een leerstation kunt openen. Als het een pdf-bestand is, moet je in 
een kleurstation werken.  

c. Als het word-document toch niet goed leesbaar is in Kurzweil (dat komt helaas wel eens 
voor) kun je het openen in Word en dan ‘afdrukken’ selecteren en kiezen voor ‘kesi virtual 
printer’. In dat geval moet er ook gewerkt worden in een kleurstation van Kurzweil.  

d. Je maakt het werk in principe op papier en levert dit papier net als andere leerlingen in, 
samen met de usb-stick. Als je het werk ook typt, dan lever je dit uiteraard ook in via de 
usb-stick van de docent.  

e. Zijn er technische problemen rond het document of de apparatuur dan moet je gewoon 
vanaf je papieren opgave gaan werken en heb je voor dit werk helaas verder geen rechten 
op Kurzweil.   

 
We zullen zeer streng zijn bij fraude wanneer je op deze wijze op een laptop in de klas werkt.   
Als daar sprake van is, mag je gedurende een half jaar geen Kurzweil meer gebruiken. Gebeurt 
het in de laatste maand van het schooljaar, dan geldt deze regel voor het volgende schooljaar.  
 
Mevrouw Dijkstra 
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