
 

 

Implementatiecursus L2S 
 

Als u L2S binnen uw organisatie inzet, dan is het voor de docenten, RT-ers, IB-ers en andere 

professionals die er mee te maken krijgen, handig en gewenst om net even iets meer te zien 

van het programma.  Via deze cursus kan dat: degelijk en efficiënt en binnen één dagdeel. 

Op zichzelf is L2S niet ingewikkeld. Het werkt behoorlijk intuïtief. Leerlingen weten het ook 

heel snel te gebruiken. Maar, het is natuurlijk noodzakelijk om als begeleider de vele 

mogelijkheden even kort te verkennen. De inzet kan daardoor sterk aan effectiviteit winnen. 

Daarom is er deze korte praktijkgerichte implementatiecursus. Het uitgangspunt is dat u als 

professional de mogelijkheden aangeduid krijgt en daarna meteen ook zelf behoorlijk aan de 

slag gaat met het programma. Zo ervaart u welke nieuwe ondersteuningsmogelijkheden er 

voor de leerling zijn. Passend adviseren is daarna niet moeilijk meer. 

Binnen deze cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: 

 Wat is L2S en voor wie is L2S geschikt? 

 Hoe kan ik direct aan de slag met de standaard-instellingen? 

 Hoe kan ik instellingen wijzigen? Een verkenning van de mogelijkheden. 

 Hoe werk ik met woordenlijsten en het woordenboek. 

 Wat zijn profielen? En hoe kan ik die aanmaken? 

 Wat is SkanRead? En: hoe kan ik gedrukte teksten op de computer invoeren en horen? (Ook 

via foto’s gemaakt met webcam of smartphone!) 

 Welke soorten pdf’s zijn er – en hoe beluister ik (school-) boeken vanaf het scherm.   

Dit is slechts een selectie van de onderwerpen die voorbij zullen komen tijdens deze cursus. 

Eventueel kunt u voor uw specifieke situatie ook eigen onderwerpen aandragen. 

Duur van de cursus:  1,5 – 2,5 uur (afhankelijk van uw wensen). 

Maximaal aantal deelnemers: 15.  

Plaats: in overleg. Veelal kan dat op uw eigen locatie – in uw school /instelling.         

Kosten: in overleg, met daarbij een redelijk reiskostenbedrag. 

Meer informatie: mail of bel met Rudolf Mulder. 

Visiria Uitgeversmaatschappij – Fostedina 2 – 1676 EA Twisk – 0227 542464 

E-mail: info@visiria.nl – www.L2S.nl  
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