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Fiche 5: Studeren met Kurzweil 3000
Hoe kan ik … studeren met Kurzweil 3000?

1. Welke voordelen biedt deze werkwijze?
Je kunt
•

structuur aanbrengen in jouw documenten. Je kunt hoofd- en bijzaken markeren en/of bladwijzers
plaatsen.

•

een samenvatting maken zonder te moeten typen. Je kunt daarna een uittreksel en kolomnotities of
een mindmap maken van deze markeringen.

•

hyperlinks toevoegen. Hiermee kun je snelkoppelingen maken naar webpagina’s, andere bestanden of
bladwijzers in het document waarin je aan het werk bent.

•

informatie en/of vragen toevoegen aan jouw document door tekstnotities, voetnoten, kleefnotities en
tekstballonnen te gebruiken.

•

informatie en/of vragen (en antwoorden) ook mondeling toevoegen met gesproken notities.
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2. Stappenplan bij het maken van een samenvatting aan de hand van (een
uittreksel van) markeringen
Bekijk ook de video ‘Markeerstiften’

2.1. Markeren
1. Kies een markeerstift.
2. De cursor verandert in een stift.
Houd de linkermuisknop ingedrukt.
Beweeg de stift over de te markeren tekst. Of dubbelklik op één woord.
3. Klik opnieuw op de knop om de markeerstift uit te zetten.

2.2. Samenvatting
1. Klik in het menu Bestand op Uittreksel, klik daarna in het dialoogvenster op Uittreksel: notities en
markeringen.
2. Kies Markeringen.
3. Je kunt insprongen en voorvoegsels toevoegen (vergelijk met automatische nummering).
4. Klik op OK. Het resultaat is een nieuw tekstdocument (bijv. Word: DOC) met jouw samenvatting.
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2.3. Kolomnotitie
Bekijk de video ‘Kolomnotities gebruiken’ via het menu Help / ‘Hoe? Video’s’

3. Extra mogelijkheden
•

In K3000 heb je 6 markeerstiften en 2 kleuren om te omcirkelen. Daarnaast kan je met deze tool ook
tekst doorhalen.
Je kunt structuur aanbrengen op 8 niveaus.

•

De samenvatting kan je ook als voetnoot in het originele document bewaren i.p.v. als apart
tekstdocument.

•

Uiteraard kan je de samenvatting ook omzetten naar MP3, om bijv. op weg naar school (op de bus, in
de trein) jouw synthese te beluisteren (menu Bestand – Geluidsbestanden).

•

Je kunt de leeseenheid instellen op ‘Markering’ via het leesmenu op het lint.
Nu zal K3000 enkel de gemarkeerde tekst voorlezen.
Zeer interessant om enkel de hoofdzaken eens door te nemen net voor het
examen.

•

Je kunt tekstnotities gebruiken om te typen in beelddocumenten, vb. voor het
invullen van werkblaadjes. Wanneer je tekst selecteert en versleept, maak je
automatisch een tekstnotitie. Deze tekstnotities worden gelezen waar ze staan.

•

Kleefnotities kun je gebruiken op tekeningen bijv. in vakken als biologie, WO,
anatomie, enz.
Voordeel van kleefnotities: ze zijn niet doorzichtig.

•

De opties (lettertype, grootte, kleur, leesvolgorde) van tekst- en kleefnotities kan je
aanpassen. Je kunt ze voor elk document afzonderlijk vastleggen. Notities kan je
ook in een apart uittreksel weergeven.

•

Je kunt werken met bladwijzers en hyperlinks.
De bladwijzers zijn toegankelijk via de hyperlink tool.

•

Bladwijzers bieden naast structuur ook de mogelijkheid om snel in een document te bladeren, bijv. van
titel naar titel. Bladwijzers kan je ook in een apart uittreksel weergeven. Gebruik je de bladwijzers enkel
voor titels, dan heb je snel een duidelijke hoofdstructuur van elk document. Je kunt deze structuur
aanvullen met uittreksels van markeringen.

•

Tekstballonnen maken het lezen interactief. Leerkrachten kunnen instructies, meerkeuzevragen,
informatie toevoegen aan een tekst. De tekstballon komt als een pop-up tevoorschijn tijdens het lezen
van het document. De leerling kan de antwoorden op meerkeuzevragen aanstippen of zelf het antwoord
typen.

•

Gesproken notities worden gebruikt om commentaar, vraag en antwoord in te spreken in een
document. Op deze manier kunnen toetsen ook volledig mondeling ingevuld worden.
In beelddocumenten wordt de gesproken notitie voorgesteld door een luidspreker.
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4. Tips
•

Je kunt gesproken notities ook ter plaatse laten lezen (instelbaar in Hulpmiddelen / Opties / Lezen). Je
krijgt dan een combinatie van tekst gelezen door K3000, afgewisseld met het commentaar en de
antwoorden die je zelf hebt ingesproken.

•

Met bladwijzers kan je heel snel in een document bladeren. Klik op de knop Bladwijzer en daarna op de
gewenste ‘link’ en ‘Ga naar’ (of dubbelklik op de link).

•

Afdekblaadje nodig (bijv. om woordenschat te studeren)? Neem een kleefnotitie en wijzig de
afmetingen (breedte: uitrekken, hoogte: Enter). Nu kan je de antwoorden op het scherm ‘bedekken’, net
zoals op papier!
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