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Symbolen worden overal ter wereld  
gebruikt als een directe manier van 

communiceren. Of het nu een  
bewegwijzering op het vliegveld is of 
een verkeersbord, het heeft invloed op 
hoe we informatie interpreteren.  

 
In 1980 is het idee ontstaan om binnen 
de onderwijstechnologie symbolen te 
gebruiken als ondersteuning van tekst.  

Widgit speelde hierop in door de Widgit  
symbolenset te ontwerpen. Widgit  

symbolen helpen tekst te  
vereenvoudigen zodat deze ook door 
worstelende lezers te begrijpen is.  
 

Het is de eerste symbolenset welke  
ondersteuning biedt aan geschreven 
tekst.  

1.1 Wat zijn symbolen? 

1.2 Widgit symbolen 

De Widgit symbolenset breidt zich  
jaarlijks uit. De symbolenset bevat meer 

dan 10.000 symbolen die bij benadering 
20.000 woorden weergeven. De Widgit 
symbolen vallen op door de eenvoud en 
consistentie in ontwerp. Daardoor zijn 

de symbolen geschikt voor alle  
leeftijden. Er is een duidelijke structuur 
in te herkennen.  

 

Widgit is de enige symbolenset die  
specifiek ondersteuning biedt voor  
mensen met leerstoornissen. 

De Widgit symbolen worden toegepast 
in 17 verschillende talen en evenzoveel 

landen. In Engeland worden de  
symbolen gebruikt op 75 tot 80 % van 
de SEN scholen (Special Educational 
Needs) en op 50 - 55% van het gewone 

basisonderwijs. In Nederland worden de 
symbolen in toenemende mate gebruikt 
door logopedisten, in de klas op ZMLK 

scholen maar ook binnen het  

basisonderwijs in het kader van Passend 
Onderwijs. 
 

Lezen met behulp van symbolen maakt 
het mogelijk om altijd betekenisvol te 
lezen en de bedoeling van de tekst te 
begrijpen.  

1 Over symbolen 
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2.1 Schematische structuur 

2 Symbool structuur 
 

 

De Widgit symbolenset is ontwikkeld in  

samenwerking met vele taalspecialisten 
en heeft mede daardoor een  
communicatie ondersteunende  
structuur. De meeste symbolen zijn 

meteen herkenbaar, echter sommige 
symbolen moeten aangeleerd worden. 
Door het gebruik van een  
gemeenschappelijke en consistente stijl 

wordt dit aanleren eenvoudiger  

gemaakt. 
 

Een goed voorbeeld van deze structuur 
is de weergave van gebouwen. Een 
symbool, dat een gebouw  
vertegenwoordigt, wordt aangegeven 

met een omlijning in de vorm van een 
gebouw. De grootte van het gebouw 
wordt weergegeven door de vorm van 

het dak. Een plat dak geeft aan dat het 

om een groot gebouw of instelling gaat, 
zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. 

Een kleiner gebouw wordt weergegeven 
met een puntdak, zoals bijvoorbeeld een 

kliniek.  
 
De toevoeging van nog een symbool in 
het gebouw, kan de betekenis weer  

totaal veranderen. Zo maakt de  
toevoeging van een kassa het gebouw 

tot een winkel. Dit is te zien in het  
voorbeeld met de boekwinkel.  

 

2.2 Moeilijkheidsgraden van de symbolen 

▪ Basissymbolen: 

“Basis”-symbolen zijn duidelijke  
afbeeldingen welke direct de betekenis 

van het symbool illustreren. De lezer 
heeft geen uitleg nodig om het symbool 
te begrijpen. Het is dan ook niet nodig 
om andere woorden uit de zin te  

gebruiken om de betekenis te  
achterhalen. Zolang de lezer met het 
concept vertrouwd is dat wordt  
geïllustreerd, zouden zij het  

symbool moeten kunnen herkennen.  

 
Er zijn drie moeilijkheidsgraden binnen de Widgit symbolen:  

Basissymbolen, Aan te leren symbolen en Abstracte symbolen. 
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In dit voorbeeld komen de symbolen 

overeen doordat in ieder symbool de  
rode bal en het witte vierkant gebruikt 
wordt. Door de verschillende posities 
van deze bal ten opzichte van het  

vierkant wordt de betekenis snel  
duidelijk.  
 
Als het symbool “in” wordt getoond  

zonder het woord of zonder andere 
voorzetsels, is het moeilijker om het 
symbool te begrijpen. En andersom,  

als de lezer eerder eenzelfde soort  
symbool heeft gezien, is het makkelijker 
om de betekenis te begrijpen.  

Het moeilijkste niveau zijn de abstracte  
symbolen. Dit zijn symbolen die geen  

duidelijke betekenis hebben als ze  
zonder andere symbolen gezien worden. 

Meestal zijn het symbolen bij woorden 
die voor een bijvoeglijk of zelfstandig 

naamwoord staan.  
 
Ondanks dat de betekenis van abstracte  
symbolen in combinatie met andere 

woorden vaak beter te begrijpen zijn, 
kunnen ze toch voor verwarring zorgen 
bij de lezer. 

Soms geeft men er de voorkeur aan 
weinig tot geen abstracte symbolen te 
gebruiken. In andere gevallen gebruik je 
de abstracte symbolen:  
 
1) Als je schrijft voor een beginnende  

symbolenlezer dan wil je misschien de  
symbolen als ‘de’ en ‘het’  gebruiken bij 
de aan te leren woorden. Deze zijn voor 
de lezer nodig om de betekenis ervan te 

leren.  

 
2) Voor die leerlingen die in staat zijn  
bijvoorbeeld lessen wereldoriëntatie te  

volgen. Dan is het belangrijk om ieder 
woord te symboliseren zodat de  
leerlingen niets missen van de betekenis 

van de zin. 

 

Het tweede niveau qua moeilijkheid zijn 
de aan te leren symbolen. Deze  

symbolen vereisen wat studie, maar als 
het concept duidelijk is, zullen andere 
symbolen met dezelfde stijl in het  
vervolg ook direct begrepen worden. 

Door de consistente stijl die wordt  

gebruikt zal bij het zien van meerdere 
symbolen het concept snel duidelijk  
worden. 

Om de betekenis van symbolen te begrijpen is het niet altijd nodig om      
ieder woord uit de zin te symboliseren. 

▪ Aan te leren symbolen: 

▪ Abstracte symbolen: 
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2.3 Bepalingen 

Vergelijkingen worden aangegeven met  
uitroeptekens. Eén uitroepteken voor de  

vergrotende trap en twee uitroeptekens 
voor de overtreffende trap. In dit  
voorbeeld zie je de trappen van  
vergelijking van het woord “groot”.  

▪ Meervoudsbepalingen: 

Meervouden worden weergegeven met 
twee plusjes naast het symbool.  

 
Bepalingen zijn grammaticale weergaven welke weergegeven worden als onderdeel van een 

bestaand symbool. Ze verschijnen automatisch bij het symbool als je een vergelijking, 
meervoud of een woord in verleden tijd typt. 

▪ Trappen van vergelijking: 

De trappen van vergelijking worden altijd weergegeven, ongeacht             
voor welk niveau je schrijft. 

▪ Tijdsbepalingen: Woorden in verleden tijd worden  
weergegeven met een pijl naar links 

boven het symbool. Dit staat letterlijk 
voor ‘terug’ in de tijd.   

 
Ze illustreren dat de betekenis van het  

symbool verwijst naar het verleden in 
plaats van in het heden. 

Deze tijdsbepalingen worden pas gebruikt bij gebruik op hoger               
niveau en zijn niet altijd nodig voor de basis van het symbolen leren. 

Eigenlijk is het beter om geen meervoudsweergave te gebruiken. Dit kan           
de lezer in verwarring brengen. Meervouden weergeven is echt nodig  
wanneer ze samen met  een symbool in enkelvoud worden gebruikt. 
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Er zijn verschillende methoden die je 

kunt gebruiken om je content met  

symbolen te ondersteunen. 
 
Welke methode je gebruikt hangt af van 

wat de content nodig heeft aan  
symbolen om het verhaal duidelijk te 
maken. Deze gids omschrijft de 4 meest 
populaire methoden van symboliseren. 

De volgende methoden worden  
uitgebreid uitgelegd in hoofdstuk  
3.1 Verschillende methoden om te  

symboliseren.  

 
▪ Sleutelsymbolen 

Één of twee symbolen per zin om een  

eenvoudige boodschap duidelijk te  
maken. 
 

▪ Highlightsymbolen  
Drie tot zes symbolen welke de  
basisboodschap weergeven.  
 

▪ Symboolsamenvatting 
Maximaal 4 gesymboliseerde zinnen,  
welke de basisboodschap van een (stuk)  

tekst samenvatten. 
 
▪ Volledig symboliseren 
De volledige tekst voorzien van  

symbolen.  

 
Om in te schatten hoeveel  

symboolondersteuning je tekst nodig 
heeft, en vervolgens de juiste methode 
van symboliseren te kiezen, kun je naar 
drie factoren kijken.  

 
De volgende factoren worden uitgebreid  
besproken in hoofdstuk 3.2 De juiste  
methode van symboliseren kiezen. 

 
▪ Wat wil je schrijven? 

Wat wil je zeggen met de tekst die je  
schrijft? 
 
▪ Wie zijn de lezers? 

Wordt de tekst alleen door  
symboolgebruikers gelezen of lezers van  
alle niveaus?  
 

▪ Waar wil je schrijven? 
Welke media gebruik je om je  

boodschap weer te geven? Een boek,  

internet, folder?  

3 De beste methode van symboliseren 
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3.1 Verschillende methoden om te symboliseren 

 
Er zijn vier verschillende methoden om 

te symboliseren, welke ieder een ander 
niveau van ondersteuning bevatten. 
 

Zoals omschreven in hoofdstuk 3.2  

De juiste methode van symboliseren  
kiezen, zijn er verschillende factoren  
die belangrijk zijn bij het kiezen van de 
juiste methode.  

 
Voor wie je de tekst schrijft is de  
belangrijkste factor. Door wie wordt je 

tekst gelezen? Door lezers van alle  
niveaus of alleen door  

symboolgebruikers? 

 
Gebruik een van deze drie methoden  

als je symboliseert voor lezers van alle  
niveaus: 
 

Sleutelsymbolen  

Highlightsymbolen 

Symboolsamenvatting 

 
Als de tekst enkel gelezen wordt door  
symboolgebruikers, zul je  
hoogstwaarschijnlijk de methode  

Volledig symboliseren gebruiken. 

 
Wat zijn sleutelsymbolen? 

 
Sleutelsymbolen zijn één of twee  

symbolen die met of zonder tekst  
gebruikt kunnen worden om zo een  

kleine en eenvoudige boodschap weer te 
geven. Zij geven maximaal een korte zin 
weer.  
 

Sleutelsymbolen helpen de betekenis 
van een boodschap te bevestigen of  
versterken. Dit is prettig voor lezers van 

ieder niveau.  

 
Waar worden sleutelsymbolen  

gebruikt? 
 
Bewegwijzering – Sleutelsymbolen 
zijn erg effectief te gebruiken bij  

bewegwijzering. Symbolen voor  
bewegwijzering geven vaak maar een 
enkel woord of korte zin weer.  
Bijvoorbeeld de zin ‘het zwembad is die 

kant op’, wordt weergegeven met twee 
symbolen, een pijl en een symbool voor 
zwembad. Het is raar om de hele zin op 

te schrijven, en zo geven de symbolen 
heel kort de juiste hoeveelheid  
informatie. 

▪ Sleutelsymbolen 

  
Een voorbeeld met sleutelsymbolen is  

het pictogrammenbord met de 14  
regels van Johan Cruyff.  
 
De 14 regels van Johan Cruyff zijn  

gedragsregels voor een schoolplein14 of  
een Cruyff Court waar iedereen zich aan  
moet houden en elkaar op kan  
aanspreken.  

 
www.schoolplein14.nl 
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Documenten – Sleutelsymbolen zijn 

ook goed te gebruiken in documenten of  
werkbladen. Ieder sleutelsymbool omvat 
een klein stukje informatie. Bijvoorbeeld 
bij contactinformatie: 

 

Sleutelsymbolen in een document 
 

Sleutelsymbolen zijn goed te gebruiken 
als hulpmiddel voor mensen die geen 
Nederlands spreken, of diegenen die 
moeite hebben met het begrijpen van 

complexe documenten of formulieren. 
 
Sleutelsymbolen in formulieren maken in 
één oogopslag duidelijk wat er zoal  

ingevuld moet worden. 
 
De welzijnsgroep, een organisatie welke  

activiteiten organiseert voor mensen 
met een verstandelijke beperking,  
gebruikt sleutelsymbolen in het  
inschrijfformulier.  

 
De symbolen maken het formulier  
overzichtelijk en per onderwerp is  

duidelijk wat er ingevuld moet worden. 
Zo kan de inschrijver zelf of met hulp 
van ouders/ begeleiders het formulier 
invullen. 

Als sleutelsymbolen gebruikt worden 
naast de tekst of alinea, geven ze het 

onderwerp van dit deel van de tekst 
aan. Symbolenlezers zullen bij deze 
weergave hulp nodig hebben om de  
volledige tekst te begrijpen.  

 
 

Kaartjes - Sleutelsymbolen zijn ook erg 
goed te gebruiken bij activiteiten als 

rangschikken en plannen. Door kaartjes 
met daarop sleutelsymbolen van  
gebeurtenissen te maken en deze achter 

elkaar te zetten maak je een  
overzichtelijk planbord of agenda.  
Voor kinderen die moeite hebben met 
het begrijpen van een complexe  

planning kun je met behulp van deze 

kaartjes met sleutelsymbolen duidelijk 
maken wat ze bijvoorbeeld gedurende 

de dag gaan doen.  
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▪ Highlightsymbolen 

Highlightsymbolen op borden 
 

Een voorbeeld waar highlightsymbolen  
gebruikt worden is bij het Eden Project 
in Cornwall (Engeland). Het Eden Project 
is een bekende botanische tuin, er is een 

educatief centrum en er vinden  
verschillende evenementen plaats. 

Waar gebruik je  
highlightsymbolen? 

 
Informatieborden – Highlight-
symbolen zijn goed te gebruiken op  
informatieborden of bij allerlei  

informatieverstrekkers.  
 
Documenten – Omdat highlight-  
symbolen de hoofdboodschap van een 

stuk tekst duidelijk maken, zijn de  
symbolen goed te gebruiken om  
bijvoorbeeld een lange tekst te  

verduidelijken. Door highlightsymbolen 
toe te voegen worden worstelende  
lezers geholpen om de boodschap beter 
te begrijpen.  

 
Highlightsymbolen zijn in het bijzonder 
goed te gebruiken in geprinte  

documenten. Ze nemen weinig ruimte in 
beslag en hebben geen invloed op de  
lay-out. 

Het Eden Project gebruikt de Widgit  
symbolen ook op hun website 

(www.edenproject.com). Wanneer je 
met de muiscursor boven een woord 
gaat staan verschijnt er een symbool bij. 
Zo kunnen mensen met leesproblemen 

zelf bepalen bij welke woorden ze hulp 

nodig hebben. 
 
Neem voor meer informatie over  

Widgit Point contact op met  
Alexis leerhulpmiddelen.nl. 

 
Wat zijn highlightsymbolen? 

 
Een highlight bevat drie tot zes  
symbolen welke de hoofdboodschap van 
een stuk tekst overbrengen. Een  

highlight bevat dezelfde hoeveelheid  
informatie als bijvoorbeeld de titel van 
een nieuwsbericht. Het geeft een hele 
eenvoudige opsomming van de inhoud 

van de tekst weer.  
 
Door symbolenondersteuning in de vorm 

van highlights te gebruiken help je de 
lezer om meer informatie uit een stuk 
tekst te halen dan wanneer alleen  

sleutelwoorden gebruikt worden.  

Sleutelsymbolen helpen alleen een  
eenvoudige zin of boodschap te  
begrijpen. Highlightsymbolen geven  

voldoende ondersteuning om de  
basisboodschap van een stuk tekst te 
begrijpen.  
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In dit voorbeeld zijn  

highlightsymbolen gebruikt in een  
informatieposter over diabetes.  
 
De symbolen zijn gebruikt om de inhoud  

begrijpelijker te maken voor mensen die  

moeite hebben met lezen.   
 

De poster vertelt in het kort wat  

diabetes is en wat de verschijnselen  
zijn. Door de ondersteunende symbolen  
zijn de kernboodschappen van de  

poster voor zowel lezers als kinderen en  
mensen die problemen hebben met  
lezen duidelijk.  

▪ Symboolsamenvattingen 
 

Symboolsamenvattingen worden  
gebruikt op de website: 

www.isaac-online.org 
 
Met Widgit Insite is het mogelijk om  
direct teksten ondersteund met  

symbolen te maken en op een website 

te plaatsen.  
 
Neem voor meer informatie over  

Widgit Insite contact op met  
Alexis leerhulpmiddelen.nl. 

Wat zijn symboolsamenvattingen? 

 

Een symboolsamenvatting bevat  
minstens vier gesymboliseerde zinnen 
die de hele of een gedeelte van het stuk 
tekst verklaard. Het is een ideale manier 

om een verhaal aan zowel symbool-
gebruikers als niet- symboolgebruikers 
duidelijk te maken. Het zorgt ervoor dat 
beide lezers de tekst begrijpen zonder 

dat het origineel moet worden  

aangepast.  
 

 
Waar gebruik je  
symboolsamenvattingen? 
 

Websites – Omdat symboolsamen-
vattingen meer ruimte innemen dan 
sleutelsymbolen of highlights, zijn ze 

uitstekend te gebruiken in websites,  

omdat hier vaak meer ruimte is dan bij 
geprinte media. 
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Symboolsamenvattingen in  
documenten 

 
Wanneer informatie (zoals in het  
voorbeeld hierboven) toegankelijk moet 
zijn voor alle lezers, kan een symbool-

samenvatting goed van pas komen.  
 
Symboolsamenvattingen zorgen er voor 
dat de hoofdboodschap van de tekst ook 

door minder ervaren lezers gelezen kan 
worden.  

 

De eenvoudige zinnen die gebruikt  
worden in de symboolsamenvattingen 
staan apart van de niet gesymboliseerde 
tekst zodat deze niet herschreven hoeft 

te worden. Zo kunnen symboolsamen-
vattingen makkelijk aan bestaande 
teksten toegevoegd worden.  

Deze website over Romeinen bevat per 
alinea een symboolsamenvatting, zo is 

de inhoud ook voor kinderen die  
symboolondersteuning nodig hebben 
makkelijker te begrijpen. 

Leeromgevingen – Symboolsamen-
vattingen zijn ook goed in te zetten in 

leeromgevingen welke gemaakt zijn 
voor kinderen die symboolondersteuning 
nodig hebben als voor kinderen die geen 
symbolen gebruiken. Door een symbool-

samenvatting toe te voegen is de 

leeromgeving ook voor symbool-
gebruikers beter te begrijpen. Dit geeft 
de kinderen een onafhankelijk gevoel. 

Documenten – Een symboolsamen-
vatting is bruikbaar wanneer een stuk 

tekst niet vereenvoudigd kan worden,  
of wanneer de tekst gericht is aan een 
brede doelgroep.  
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Wat is volledig symboliseren? 
 

Als de inhoud volledig is gericht op  
symboolgebruikers, is het  
vanzelfsprekend om volledige  

symboolondersteuning te geven.  

 
Volledig symboliseren betekent dat ieder  
woord een symbool bevat.  

Wanneer gebruik je volledig  
symboliseren? 

 

Volledige symbolisatie is gebruikelijk 
wanneer de tekst uitsluitend bestemd is 
voor symboolgebruikers. Zij kunnen dan 

woord voor woord lezen om de tekst te 
begrijpen.  
 
Om volledig te symboliseren zal de tekst 

wel vereenvoudigd moeten worden. 
 
Ruimte is ook een belangrijk aspect 

waar rekening mee gehouden moet  
worden. Een vereenvoudigde tekst op 
één A4 pagina, zal met symbolen zo’n 3  
à 4 pagina’s in beslag nemen. 

▪ Volledig symboliseren  
 

Volledige symbolisatie in een  
website 

 

De website www.askability.org.uk is   
speciaal ontwikkeld voor symbool- 
gebruikers, en daarom volledig  

gesymboliseerd. Alle teksten bevatten  
symbolen. Symboolgebruikers kunnen  
hier lezen over het laatste nieuws, weer  
en zelf teksten insturen.  

Symboolondersteuning bij  
onderzoeken 

 
Het gebruik van symbolen is uitstekend 
geschikt bij onderzoeken waarvan  
kinderen de doelgroep zijn. Door de 

tekst te symboliseren kunnen  
kinderen onafhankelijk van hun ouders/  

verzorgers de vragen beantwoorden. 
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3.2 De juiste methode van symboliseren kiezen 

▪ Wie zijn de lezers? 
 

Voordat je gaat symboliseren is het  
belangrijk om vooraf duidelijk te hebben 
voor wie jouw tekst toegankelijk moet 
zijn. Met symboolondersteuning kun je 

de toegankelijkheid van bestaande  
inhoud (bijvoorbeeld een brief, verhaal 
of document) vergroten zodat de inhoud 

voor lezers van elke niveau duidelijk is.  

Als de inhoud volledig toegankelijk moet 
zijn voor lezers van ieder niveau (d.w.z. 

symboolgebruikers en niet-
symboolgebruikers), kun je gebruik  
maken van sleutelsymbolen,  
highlightsymbolen of symbool-

samenvattingen, afhankelijk van de  
hoeveelheid ondersteuning die je wil 
gaan aanbieden. Als je inhoud enkel  

gericht is op symboolgebruikers, dan is 

volledig symboliseren de beste optie.  

▪ Waar wil je schrijven? 
 

Het is van belang om vooraf te bekijken 
waar je de tekst gaat plaatsen. Wil je 
het bijvoorbeeld als geschreven  
document aanbieden, of is de tekst  

bedoeld voor een website?  
 
Als je een folder wil maken (bijvoorbeeld 
een A4 in 3 delen) dan zal er niet  

voldoende ruimte zijn om volledig te 
symboliseren. Overweeg in dat geval of 
het voldoende is om highlightsymbolen 

of een symboolsamenvatting te  
gebruiken, of dat je een apart document 
moet maken waarin je wel volledig  

symboliseert.  

Als je een bord voor bewegwijzering 
ontwerpt, dan zal ruimte de  

belangrijkste factor zijn. Ook zal  
eenvoudige korte tekst voor niet-

symboolgebruikers belangrijk zijn, dus 
zal het gebruik van sleutelsymbolen de 

enige optie zijn. Wanneer je een tekst 
voor een website schrijft, zal ruimte 
minder een probleem zijn waardoor je 
niet beperkt zal zijn in de keuze welke 

methode te gebruiken. 

 
Nu je bekend bent met de vier methoden om te symboliseren, zijn er een aantal factoren 

waarmee je rekening moet houden alvorens je de juiste methode voor symboliseren gaat 
kiezen. 

Volledig gesymboliseerde tekst vereist meer ruimte dan gewone tekst.               
De werkruimte zal bepalend zijn voor de manier van symboliseren en de           
hoeveelheid symbolen die gebruikt kunnen worden. 

 
▪ Wat wil je schrijven? 

 
Bepaal voordat je gaat symboliseren, 
wat je wil vertellen aan de lezer.  
 

Als je tekst wil symboliseren, gebruik 
dan begrijpelijke taal. Schrijf eenvoudig 
en in zo kort mogelijke zinnen.  

 
Hierover kun je meer lezen in hoofdstuk  

4.3 Het maken van symboolsamen-
vattingen en volledig symboliseren. 
 
Als je een duidelijk beeld hebt van wat 

je wil zeggen, en hoe je het in  
begrijpelijke taal schrijft, kijk dan welke 
methode het meest geschikt is.  
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Nu gaan we aan de slag met symboliseren. In onderstaande hoofdstukken wordt per  

methode uitgelegd hoe je symbolen toevoegt aan je content.  

 
De belangrijkste onderdelen vinden 

 
Bij het gebruik van sleutelsymbolen 
moeten eerst de belangrijkste  

onderwerpen uit de te symboliseren  

inhoud duidelijk zijn. Als één of twee 
symbolen niet voldoende zijn om de  
informatie over te brengen, zul je een 
andere methode moeten gebruiken,  

zoals highlightsymbolen of een  
symboolsamenvatting.  
 

Vaak kunnen sleutelsymbolen de hele 
tekst vervangen. Wanneer de boodschap 

bijvoorbeeld is: ‘de lift is die kant op’, 
zijn twee symbolen voldoende. 

 
Om deze boodschap te communiceren, 
gebruik je het symbool van de lift en 

een symbool met een pijl naar de juiste 
richting. De pijl vertegenwoordigt het 
deel ‘is die kant op’, waardoor er geen 
tekst aan de verwijzer toegevoegd hoeft 

te worden.  

4 Aan de slag met symboliseren 
 

4.1 Sleutelsymbolen maken 

(“de trap is die kant op”) 

(“de lift is die kant op”) 



Symbolengids © Widgit Software 2016 17 

Ga naar het onderdeel ‘Betekenis’ in 
hoofdstuk 4.4 Tekst symboliseren voor 

meer informatie over het kiezen van het 
juiste symbool. 

 
Om zoveel mogelijk informatie te geven 

aan de lezer is het belangrijk dat de 
sleutelsymbolen die je kiest, zo specifiek 
mogelijk zijn. Het kan ook zo zijn dat de 
symbolen een andere betekenis hebben 

als ze op zichzelf staan dan wanneer ze 
als toevoeging gebruikt worden.  
 
Hiernaast een voorbeeld van  

bewegwijzering voor in een fysiotherapie 
praktijk. De bordjes bevatten zowel 
symbolen als tekst. Dit is om de  

boodschap nog duidelijker te maken.  
Als je alleen de tekst of alleen het  
symbool zou zien, zou de betekenis niet 

duidelijk genoeg zijn. Dan zou  

bijvoorbeeld niet duidelijk zijn wat je in 
de oefenzaal kunt doen en wat je in de 
groepszaal doet.  

 
Andersom, staat er tekst naast de  
symbolen, zodat bij de niet-
symboolgebruikers alle twijfel wordt 

weggenomen wanneer alleen het  
symbool niet duidelijk is. 

Sleutelsymbolen in een document 

 
Onthoud dat sleutelsymbolen in een  

document, enkel een klein beetje  
informatie geven over het geheel. 
 

Elk symbool geeft betekenis aan een 

klein deel van de bijbehorende tekst. 
Een niet-symboolgebruiker kan de  
verdere details uitleggen.  

Een geschikt symbool kiezen 



4.2 Highlightsymbolen maken  

 
De bedoeling van het gebruiken van highlightsymbolen is om een stuk tekst meer  

toegankelijk te maken voor mensen die problemen hebben met lezen, door de 
hoofdboodschap uit te leggen met behulp van een paar symbolen. Er is een eenvoudig 
stappenplan om highlightsymbolen te maken. 

 
Highlightsymbolen bevatten dezelfde  

hoeveelheid informatie als een titel van 
een nieuwsartikel uit de krant. De eerste 
stap is het bedenken van een titel met 
daarin de hoofdboodschap van de tekst.  

 
Deze titel moet geschreven zijn in  

eenvoudig te begrijpen taal. Een goede 
manier is om je af te vragen wat je de 
lezer gaat vertellen als je maar een klein 
stukje informatie mag geven. 

‘Germaanse boeren woonden vroeger met hun 

dieren in één ruimte’  

1) Bedenk een titel 
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Vorm eerst de formule met alleen  

symbolen. Denk nog niet na over de 
woorden die eronder moeten komen, dat 
gebeurt pas in de volgende stap. Alles 
moet op een eenvoudige manier de titel 

weergeven.  

3) Voeg de titel en de symbolen samen 

 
De ‘symboolformule’ is nu gevormd en 

we gaan het geheel compleet maken. 
Verander de tekst onder de symbolen 
zodat ze overeenkomen met zowel de 
boodschap als passend zijn bij de  

gekozen symbolen.  

 
Het is het beste als de volgorde van de 
woorden een simpel proces vormen, wat 

betekent dat de originele titel aangepast 
mag worden.  

 
De zin onder de symbolen hoeft niet  

direct begrepen te worden. De symbolen 
in combinatie met de tekst vormen  
samen de juiste betekenis en kunnen in 
dit geval niet los gezien worden.  

 
Ga naar het onderdeel ‘Betekenis’ in 

hoofdstuk 4.4 Tekst symboliseren voor 
meer informatie over het kiezen van het 
juiste symbool. 

2) Kies drie tot zes symbolen welke de titel vertegenwoordigen 

 
Highlightsymbolen vormen vaak een  

hele korte eenvoudige zin met als  
volgorde ‘onderwerp - werkwoord -  
lijdend voorwerp’. De zin is vaak  
gesymboliseerd met basissymbolen.  

(zie 2.2 Moeilijkheidsgraden van  
de symbolen) 

 
Om de meest geschikte symbolen voor 

de titel te vinden, moet je de symbolen 
die de boodschap symboliseren zien als 
een formule. Als je de boodschap op  
deze manier ziet, vormen de highlights 

een makkelijk te begrijpen zin. 



4.3 Symboolsamenvattingen maken en tekst volledig symboliseren  

 
Als je symboolsamenvattingen maakt of 

tekst volledig symboliseert in plaats van 
dat je alleen symbolen gebruikt als  
ondersteuning, zul je vrijwel zeker de 

tekst moeten vereenvoudigen of  

herschrijven. 
 
Symboolsamenvattingen 
 

Als je symboolsamenvattingen wil  
gebruiken moet je als eerste stap gaan 
kijken welke delen uit de tekst je in de  

samenvatting wil gaan gebruiken. 
 

Een handige manier om dit te doen is 
door de tekst op te delen in twee  

gedeelten. Algemeen gezien bevatten 
drie paragrafen met tekst de maximale 
hoeveelheid informatie om een symbool-

samenvatting te maken. Als je originele 
tekst daarom meer paragrafen bevat, is 
het verstandig om meer symboolsamen-
vattingen erbij te maken.  

 
Maak voor ieder gedeelte (dus per drie  

paragrafen) een opsomminglijstje met  
informatie die je in de symbool- 
samenvatting wil hebben. Wanneer je 

deze lijst hebt, schrijf dan één tot twee  

eenvoudige zinnen waarin deze punten 
zijn opgenomen.  
 
Een symboolsamenvatting mag  

maximaal vier regels zijn. Als de  
samenvatting langer is, bekijk dan  
nogmaals ieder stukje informatie eruit 

en heroverweeg wat het belangrijkst is. 
Of splits de samenvatting in twee  

samenvattingen en voeg deze verderop 
in de tekst toe.  

 
Als de tekst voor de samenvatting klaar 
is, kunnen er symbolen bij gezocht  

worden. Meer informatie hierover is te 
vinden in het volgende hoofdstuk.  

Tekst schrijven om te symboliseren 

 
Makkelijke taal 

 
Of je nu volledig gaat symboliseren of 
symbool samenvattingen maakt, het is  
belangrijk om makkelijk te begrijpen 

taal te gebruiken. 
 
Belangrijkste regel is dat hoe duidelijker  
en beknopter je tekst is, des te  

makkelijker is het voor de lezer te  
begrijpen. Om er zeker van te zijn dat je  
tekst zo eenvoudig en duidelijk mogelijk  

is, zul je eerst moeten uitzoeken wat je  
precies wil vertellen.  

 
Hardop praten helpt hierbij. Dit omdat 

we vaak eenvoudigere taal gebruiken als 
we praten dan wanneer we schrijven.   
Start bij het schrijven met korte  
duidelijk zinnen. Dit is vooral belangrijk 

als je een bestaande tekst wil gaan  
symboliseren.  
 
Een paragraaf kan erg beschrijvend zijn. 

Het zal veel woorden bevatten die geen 
informatie overbrengen of woorden die  
onbekend zijn voor de symbool-

gebruikende lezer. 
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1) Eerst dien je ieder stukje informatie  

dat in de tekst gegeven wordt te  
achterhalen. Som deze stukjes 
informatie op in een lijst en schrijf ieder  
stukje informatie in eenvoudig  

Nederlands. Hierbij is het belangrijk dat  
alle tekst welke geen informatie bevat  
weggelaten wordt en de overige tekst  

vereenvoudigd wordt: 

 
Ging vandaag winkelen 
Zon scheen 

Vogels zongen 
Vriend ontmoet 
Met vriend over vroeger gepraat 

 

De niet informatieve informatie kan  
eenvoudig weggelaten worden zonder  

dat de betekenis of het doel van de  

tekst veranderd wordt.   
 
2) De volgende stap is het maken van  
zinnen met de opsommingen uit de lijst.  

Deze zinnen moeten eenvoudig  
taalgebruik en een duidelijke structuur  
bevatten. De zinnen moeten enkel  
woorden bevatten die nodig zijn om het  

concept duidelijk te maken. Het doel van  

dit herschrijven is om de originele tekst  
te converteren naar een eenvoudig te  

lezen tekst: 
 

Ik ging vandaag winkelen.  
De zon scheen. 

De vogels zongen. 
Ik ontmoette een vriend. 

Als je de belangrijkste informatie uit de inhoud haalt en vervolgens elk stuk  

informatie in eenvoudige taal schrijft, is de inhoud klaar om te symboliseren.  

Een voorbeeld van makkelijke taal 
 

Als je de volgende tekst wil symboliseren: 
 
“Ik ging vandaag naar de stad om te winkelen. Tijdens mijn wandeling naar het  
winkelcentrum genoot ik van de zon en de zingende vogels in de bomen. Onderweg kwam 

ik een oude vriend van me tegen, hij begroette mij vriendelijk. We hebben een tijdje  

gepraat en herinneringen van vroeger opgehaald.” 



4.4 Tekst symboliseren  

 
Welke methode je ook gebruikt om te 

symboliseren, het is belangrijk dat de 
symbolen die je gebruikt precies  
weergeven wat je wil zeggen. 

 

▪ Betekenis 
 
Bij het maken van een symbool-
ondersteunende tekst, kunnen er per 

woord meerdere symbolen gebruikt  
worden door de verschillende  
betekenissen.  

 
Als je Widgit Software gebruikt om te  

symboliseren, kun je bij symbolen met 
meerdere betekenissen ook meerdere 

symbolen kiezen. Dit geeft je de  
mogelijkheid om zelf het meest  
bijpassende symbool te kiezen.  

 
Het wel of niet aanpassen van een  
symbool kan ervoor zorgen dat de  
betekenis van de hele zin verandert.   

Denk goed na over hoe zowel het woord 

op zichzelf als het woord in de zin kan 
worden geïnterpreteerd. Soms kan het  
gebruiken van een ander symbool - en 

het vervolgens opnieuw typen van de 
tekst eronder - een beter beeld geven 
van het concept. Zie het voorbeeld: 

Door het symbool ‘laatste’ te vervangen 
door het symbool wat eigenlijk bij het 

woord “vorige” hoort, wordt de  
betekenis beter begrepen. Soms is het 
verschil van betekenis bij een woord 
zeer subtiel, maar het kiezen van een 

verkeerd symbool heeft grotere  

gevolgen.  

In de zin ‘John’s laatste verjaardag’  
wordt gerefereerd naar John’s meest  

recente verjaardag, niet naar zijn laatste  
verjaardag ooit. In het voorbeeld geeft  
het symbool ‘laatste’ aan dat het gaat  
om John’s allerlaatste verjaardag en niet  

wat het moet zijn, namelijk zijn meest  

recente verjaardag.  

Als je als betekenis bedoelde dat je je 
huiswerk mee de tuin in neemt om dat 

daar te maken, zou het symbool met het 
poppetje aan het bureau beter passen.  

Symbolengids © Widgit Software 2016 22 

Niet bij alle woorden uit de Widgit  
symbolenset verschijnen direct alle  

verschillende symboolmogelijkheden.  
Als het goede symbool niet verschijnt,  
bedenk dan een ander woord wat wel  
het juiste symbool kan bevatten en  

vervang vervolgens de tekst eronder.  

Als je typt ‘ik werk in de tuin’ verschijnt 
automatisch het ‘handwerk’ symbool  

boven het woord ‘werken’ wat aangeeft 
dat het om een fysieke activiteit gaat.  
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Om je te helpen de beste woord- 

symboolcombinatie te maken, biedt de 
Widgit Software je de mogelijkheid om 
onder ieder symbool de tekst te  
veranderen.   

 
Wanneer je bijvoorbeeld iets wil  
schrijven over een hond met de naam 
Sam, verschijnt automatisch het  

symbool van een man met daarbij de 
letter ‘S’. Echter in de zin past dit  
symbool niet bij de naam ‘Sam’ omdat 

het om een hond gaat. Bij het typen van 
het woord ‘hond’ komt wel het juiste 
symbool. Typ daarom eerst ‘hond is lief’ 

en vervang vervolgens het woord ‘hond’ 

door ‘Sam’. 

Een andere reden om tekst aan te  
passen is als je meerdere woorden wil 

samenvoegen onder één symbool. 

 
Voor de meeste symboolgebruikers is de 

volgende zin moeilijk te begrijpen:   

Door de abstracte symbolen ‘naar’ en 
‘de’ weg te halen, en deze te  

combineren met het symbool ‘ga’, wordt 
de zin duidelijker.  

Als je schrijft voor symboolgebruikers  
is het belangrijk dat je alleen de  

belangrijkste dingen toont om zo de 
boodschap simpel te houden.  
 

Als de ruimte in je document beperkt is, 

zal het ook nodig zijn om de  
gesymboliseerde woorden beknopter te 
maken. Let op dat een gesymboliseerde 
zin niet langer is dan één regel. Zo 

maak je het eenvoudiger voor de lezer 
om te begrijpen. Als je moeite hebt met 
het vereenvoudigen van je zin, probeer 

deze dan te herschrijven.  

 
▪ Tekst aanpassen in de Widgit programma’s 

In Communicate: In Print en Communicate: SymWriter, kun je 
tekst aanpassen door de cursor op het woord te zetten en de F11 

toets of de Vervang tekst knop te gebruiken. 

 

In Widgit Insite, kunt je de tekst vervangen door op het woord te 
klikken en deze Vervang tekst knop te gebruiken.  

▪ Tekst vervangen en combineren 



 
Een van de belangrijkste elementen voor 

symboolondersteuning is consistentie.  
Als je eerder de best passende symbolen 
bij een woord hebt gevonden, is het van 
uiterst belang dit symbool in het vervolg 

ook te blijven gebruiken bij woorden die 
naar dat woord verwijzen. 

 
Zoals je dus moet letten op het gebruik 

van consistentie bij verwijzingen, moet 
je ook letten op het gebruik van  
consistentie bij tegenstellingen (zoals 
hard en zacht, licht en donker, groot en 

klein).  
 
Tegenstellingen hebben in de meeste  
gevallen een gelijksoortig symbool.  

Echter bestaat ook de kans dat er  
verschillende symboolmogelijkheden 
zijn. Door er voor te zorgen dat je de 

gelijksoortige symbolen gebruikt,  
voorkom je verwarring bij de lezer.  
 

Sommige tegenstellingen hebben voor  

beide woorden meerdere symbool-
mogelijkheden omdat er ook meerdere  
betekenissen zijn.  

In de opeenvolgende zinnen hierboven  
refereert het woord ‘hij’ aan de auto 

welke is gebruikt in de eerste zin.  
Maak het de symboolgebruiker  
makkelijker door ook hetzelfde symbool 
te gebruiken wanneer er in dit geval 

naar de auto wordt verwezen.  
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▪ Consistentie  
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Herhalen is een zinvolle manier om tekst 

te vereenvoudigen voor de lezer.  
Door uitdrukkingen en structuren te  
herhalen blijft het voor de lezer  

overzichtelijk. 

 
De volgende zin bevat meerdere  
boodschappen wat het moeilijker maakt 

voor de lezer om te begrijpen: 
 

‘Ik wil naar het park en als ik 

daar ben, wil ik op de schommel 
en een ijsje eten.’ 
 

Als je deze zin wil symboliseren is het 

verstandig om hem te splitsen in  
kleinere gedeelten. Op deze manier kan 
de gebruiker de tekst in kleine stukjes 
verwerken en is de inhoud beter te  

begrijpen zonder dat de betekenis  
veranderd.  

 
Herhaling is in deze zin ook prima te  

gebruiken. Je kunt in ieder gedeelte de 
woorden ‘ik wil’ terug laten komen: 
 
 ‘Ik wil’ naar het park’  

 ‘Ik wil’ op de schommel’ 
 ‘Ik wil’ ijs eten’ 
 
Het herhalen van deze woorden zorgt 

voor structuur en versterkt het thema 
(wat in dit geval is wat de schrijver wil). 
 

Herhaling is ook effectief bij het  
aanleren van nieuwe woorden en  
symbolen. Door het regelmatig herhalen 

van woorden, zullen deze makkelijker 

vertrouwd worden door de lezer en zo 
sneller herkenbaar worden.  

▪ Herhaling 



 
De lay-out van gesymboliseerde tekst speelt een belangrijke rol bij het toegankelijk maken 

voor de lezer. 
 
Drie basisregels welke in acht moeten worden genomen bij het symboliseren van 
tekst: 

 
Algemeen gezien kunnen de meesten 

van ons maar vier dingen tegelijkertijd  
onthouden, en onbewust splitsen we  
dingen zoals telefoonnummers in sets 
van twee, drie of vier cijfers. Als er  

meer dan twee of drie van dit soort sets 
zijn, vinden we het erg moeilijk om te  

onthouden.  

 
Met de vele visuele informatie door het 

gebruiken van symbolen kan de lezer 
het overzicht snel kwijt raken. Dit  
betekent dat de informatie op een  
dusdanige manier gepresenteerd moet 

worden dat het prettig is om naar te  
kijken en ook zo duidelijk mogelijk is.  
 
Dit kun je doen door ervoor te zorgen 

dat er voldoende witruimte is tussen de 
regels.  
 

Voor de meer complexere documenten  
kun je een tabel of kaders om de tekst  
gebruiken om het begin en einde van 

een zin aan te geven.  
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1) Verduidelijk tekst met een goede lay-out  

2) Gebruik niet meer dan acht symbolen per zin  

 
Zo is het hetzelfde met symbolen. Als er 

meer dan acht symbolen in een zin 
staan, is het erg moeilijk voor een  
symboolgebruiker om de zin als een  
geheel te zien. Onthoud dat niet ieder 

woord een symbool nodig heeft (zie 
‘Tekst vervangen en combineren’).  

▪ Ontwerp en lay-out   
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Bij het schrijven van symbool-

ondersteuning moet iedere zin beginnen 
en eindigen op een en dezelfde regel. 
Het einde van de lijn geeft de gebruiker 
de mogelijkheid om even te stoppen en 

terug te denken aan het begin van de 
zin.  
 
Als er geen andere mogelijkheid is en de 

zin over moet gaan op een andere regel, 
dan is het beste om de zin te  
doorbreken bij het woord ‘en’ of bij een 

rustpauze tijdens het praten.  
 
Als een zin start op dezelfde regel als 

waar de vorige zin is geëindigd, kan het 

zijn dat de lezer de zinnen onbewust 
gaat samenvoegen en de betekenis niet 
begrijpt.  

 
Voor de meeste symboolgebruikers is 

het moeilijk om leestekens als punten 
en komma’s te begrijpen.  
 
In het voorbeeld hieronder wordt de 

tweede zin verdeeld over twee regels.  
 
De lezer zal de punt niet herkennen en 
dit zorgt ervoor dat de betekenis  

verkeerd wordt geïnterpreteerd. De  
lezer zal denken dat ook de ‘Lego’ en de 
‘knikkers’ bij zacht speelgoed horen.  

 
Het tweede voorbeeld, waar het begin 
van de tweede zin ook op de tweede  

regel staat, zal voor de lezer beter te  

begrijpen zijn.  

3) Schrijf één zin per regel  

1. Verduidelijk tekst met een goede lay-out 
2. Gebruik niet meer dan acht symbolen per zin 
3. Schrijf één zin per regel 
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Het lijkt vanzelfsprekend, maar neem de 

tijd om je tekst te controleren op fouten.  

Dit is een belangrijk onderdeel van het 
proces.  
 

 
▪ Zeg het hardop 
 
Bij het volledig symboliseren van tekst, 

of het maken van symboolsamen-
vattingen is het handig om hardop te 
praten.  

 
Het is een goed idee om hardop te  
praten tijdens de volgende stappen: 
 

1) Als je de tekst die nog  
gesymboliseerd moet worden hebt 
geschreven.  

 
Eerst moet je er zeker van zijn dat de 
tekst die je hebt geschreven zo  

eenvoudig mogelijk is. Als je een zin 

hardop leest is het makkelijker om dit te 
controleren. Als je over een aantal  
woorden valt, is het aannemelijk dat de 
tekst te moeilijk is.   

 
2) Als je de inhoud gesymboliseerd 
hebt. 

 
Als je klaar bent met symboliseren helpt 

het ook om hardop te lezen om er zeker 
van te zijn dat de gekozen symbolen  

ook echt weergeven wat je wilde  
zeggen.  

 
▪ Controleer de symbolen 

 

Het is erg belangrijk om te controleren 
of je de juiste symbolen hebt gekozen 
om de boodschap over te brengen.  

 
Print de symbolen uit zonder de tekst of 
bedek de tekst met je hand en bekijk 
alleen de symbolen. Als je wil  

controleren vanaf het beeldscherm kun 
je tijdelijk de tekstkleur hetzelfde maken 
als de achtergrond.  

 
Is de boodschap nog steeds hetzelfde 
als je alleen naar de symbolen kijkt? 
Heb je teveel abstracte symbolen  

gebruikt? Zijn er belangrijke gedeelten 
van de boodschap overgeslagen? 

5 Controleren op fouten 
 

Of je op de juiste manier symboolondersteuning hebt toegepast wordt  
duidelijk naar mate je meer ervaring hebt. Je kunt de checklist  
achterin deze gids gebruiken als geheugensteuntje. 
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Wat wil je schrijven? 

 
Wie zijn de lezers? 
  Alleen symboolgebruikers? 
  Symboolgebruikers en niet-symboolgebruikers? 

 
Waar wil je schrijven? 
  Bijv. een brief? Een folder? Een website? 
 

 
Welke methode van symboliseren heb je gekozen? 
 

Sleutelsymbolen          Symboolsamenvattingen 
 
Highlightsymbolen    Volledig symboliseren 
 

 
Biedt de lokatie waar je schrijft voldoende ruimte voor jouw methode van  
symboliseren? 

Vergeet niet dat gesymboliseerde tekst veel meer ruimte in beslag  
neemt dan niet- gesymboliseerde tekst! 

 
De juiste methode van symboliseren kiezen. 

 
Geven de symbolen jouw basisboodschap weer? 

 
Heb je zoveel mogelijk gebruik gemaakt van basissymbolen?  
 
Geeft ieder symbool de betekenis van de tekst weer? 

 
Zijn de symbolen consistent met elkaar?  
 
Voor highlightsymbolen: vormen de symbolen een logische opeenvolging? 

 
Als je sleutelsymbolen of highlightsymbolen gebruikt… 

Checklist voor symboolondersteuning  
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Als je symboolsamenvattingen maakt of volledig symboliseert…  

 
Zijn je zinnen zo kort mogelijk? 

 
Heb je eenvoudige taal gebruikt? 
 
Heb je de tekst gecontroleerd op eenvoud door hardop te lezen? 

Een opsomminglijstje met daarin de belangrijkste punten is een  
goed begin.  

 
Als je een symboolsamenvatting maakt… 

 
Omvatten je symboolsamenvattingen alle belangrijke informatie? 

 
Zijn je symboolsamenvattingen niet langer dan vier regels? 
 
Komt ieder symbool overeen met de betekenis van het woord en/of de boodschap? 

Je kunt tekst onder de symbolen vervangen om zo het best  
bijpassende symbool te vinden.  

 
Omvatten de symbolen in de zin alle basis informatie? 

 
Heb je weinig tot geen abstracte symbolen gebruikt? 

 
Heb je rekening gehouden met het niveau van je lezer bij het gebruiken van  

bijvoorbeeld bepalingen? 
 
Zijn al je symbolen consistent met elkaar? 
 

Draagt je lay-out bij aan een verduidelijking van je tekst? 
 
Heb je nergens meer dan acht symbolen per regel gebruikt?  

 

Zijn het begin en het einde van ieder zin duidelijk zichtbaar? 

Lees hardop de gesymboliseerde tekst om er zeker van te zijn dat alle  
belangrijke informatie gesymboliseerd is. Bekijk ook de symbolen  
zonder tekst; zijn ze zinvol? 

Checklist voor het symboliseren van tekst 
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Product: In Print  

Prijs vanaf: € 220,00 

 
In Print 

 
In Print is bij uitstek geschikt voor het 

maken van symboolboekjes,  
werkbladen, werkbeschrijvingen,  

dagritmekaartjes of planborden. Het is 
primair bedoeld voor leerkrachten en 
ouders die extra materialen willen  
maken bij de lessen en ter  

ondersteuning van de communicatie.  

Product: SymWriter 

Prijs vanaf: € 260,00 

SymWriter 
 

Symwriter is de tekstverwerker om te 
schrijven met symbolen. Geschikt voor 
leerlingen die zelfstandig kunnen werken 
en extra ondersteuning kunnen  

gebruiken bij het leren lezen en  
schrijven. Met spraakfunctie.  

Product: First Keys 

Prijs vanaf: € 220,00 

First Keys 
 

First Keys bevat een reeks oefeningen 
die de ontwikkeling van de woorden-
schat en het omgaan met het toetsen-

bord op een leuke manier stimuleert. 

Voor een optimale aansluiting op het 
leesonderwijs en het aanleren van de 
klank-teken koppeling, zijn de Clevy 
Dyscover lay-out en de bijbehorende 

klanken software in First Keys  
geïntegreerd. 

Voor elk programma is een Nederlandse handleiding beschikbaar.  
Daarnaast bieden wij ook workshops en trainingen aan. Kijk voor  
meer informatie op www.leerhulpmiddelen.nl.  

Widgit Symbolensoftware 
 



Alexis leerhulpmiddelen.nl 

Edelenveld 4 
7327 EA Apeldoorn 

 
www.leerhulpmiddelen.nl 

Alexis@leerhulpmiddelen.nl 
 

Tel.: 055-843 76 25  

 
KvK: 60977973 

BTW: NL164375764B02 

leerhulpmiddelen.nl 

Prijs– en assortimentwijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Kijk voor onze voorwaarden op www.leerhulpmiddelen.nl.  

http://www.leerhulpmiddelen.nl/

