
Alinea 
for Windows

Alinea 
for iOS & 
Android

Alinea
Web2Speech

Alinea
in the Cloud

Besturingssystemen Windows pc iOS & Android Chrome browser Online

Installaties vereist? Ja Ja Beperkt Neen

TOEGANG TOT DOCUMENTEN

Gedrukte tekst (ocr) Ja (Win 10) Ja Neen Ja

Tekst-pdf & ADIBib-boeken Ja Ja Neen Ja

Beeldbestanden (jpg, foto-pdf, ...) Ja Ja Neen Ja

Tekst- en MS Office bestanden Ja Neen Ja (Google 
Docs)

Verwacht

Websites en e-mail Ja Neen Ja (Chrome & 
Gmail)

Neen

LEZEN

Beschikbare leestalen NL, FR, EN, DE Toestel-
afhankelijk

9, o.a. NL, FR, 
EN, DE

9, o.a. NL, FR, 
EN, DE

Actieve leesondersteuning (markering) Ja Ja Ja Ja

Tekstselectiemogelijkheden Ja Ja Ja Ja

Uitspraakwoordenboek Ja Neen Neen Verwacht

Woordenboek & vreemde talen Ja Neen Ja Ja

 verklarend, vertalend, beeldend Ja Neen Ja Ja

 werkwoordvervoegingen, homofonen Ja Neen Ja Ja

 synoniemenwoordenboek Neen Neen Verwacht Verwacht

 online vertaalfunctie Neen Neen Ja Ja

 Vlaamse gebarentaal Ja Neen Neen Neen

SCHRIJVEN

Invullen in documenten Ja Neen Neen Ja

 notities: tekst, kleef, gesproken, ... Ja, tekst-
notities

Neen Neen Ja

 bladwijzers, voetnoten Neen Neen Neen Verwacht

 tekentools: cirkels, pijlen, lijnen, ... Ja Neen Neen Ja

Schrijfondersteuning Ja Neen Verwacht Ja

 woordvoorspeller Ja Neen Verwacht Ja

 spellingcontrole Ja Neen Verwacht Ja

 werkwoordondersteuning Ja Neen Verwacht Ja

Spraakherkenning (dicteerfunctie) Neen Neen Verwacht Verwacht

STUDEREN EN EXAMENS

Markeren en samenvatten Ja Neen Ja Ja

Audiobestanden maken Neen Neen Ja Verwacht

Functies blokkeren Ja Neen Neen Verwacht

Functionaliteiten 
Alinea Suite
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3.6.5. Woordenlijsten 

Klik op het menu-  

 

Types van woordenlijsten 

Afhankelijk van de lijst waaruit Alinea een woord haalt, zal dat woord in het woordvoorspellingsvenster in een andere 
kleur voorgesteld worden. Zie Achtergrondkleur van het woord op pagina 33. 

Bronlijst 

Deze lijst wordt door de gebruiker gekozen bij het aanmaken van zijn gebruikersprofiel (zie Een profiel aanmaken op 
pagina 25). De bronlijst bevat de meest gebruikte woorden. Je kunt kiezen uit volgende lijsten, naargelang je 
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Nederlands 

Basisonderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 1ste leerjaar (300 woorden) 
 2de leerjaar (1500 woorden) 
 3de leerjaar (3000 woorden) 
 4de leerjaar (4500 woorden) 
 5de leerjaar (6000 woorden) 
 6de leerjaar (7000 woorden) 

Middelbaar onderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (22000 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (35000 woorden) 

Volwassenen 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Volwassenen (46000 woorden) 
 Volwassenen (65000 woorden) 

Frans 

Basisonderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 5de, 6de leerjaar (3000 woorden) 

Middelbaar onderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (10000 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (15000 woorden) 

Volwassenen 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Volwassenen (25000 woorden) 

Engels 

Basisonderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Basiswoordenlijst (12000 woorden) 

Middelbaar onderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (12000 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (18000 woorden) 

Volwassenen 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Volwassenen  (22000 woorden) 

Duits 

Basisonderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 

Middelbaar onderwijs 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (5000 woorden) 
 Middelbaar onderwijs (10000 woorden) 

Volwassenen 

 Lege woordenlijst (0 woorden) 
 Volwassenen (16000 woorden) 

In de bronlijst wordt bijgehouden hoe vaak je een woord gebruikt (de woordfrequentie) en met welke andere woorden 
je dit woord vaak combineert (woordparen). 

 De basiswoordenlijst bevat de meest gebruikte woorden van de bronlijst. 
 De uitgebreide woordenlijst bevat de minder gebruikte woorden van de bronlijst. Deze lijst is normaal gezien 

groter dan de basiswoordenlijst. 

De woorden uit de basiswoordenlijst zullen hoger in de lijst van voorspelde woorden komen in vergelijking met deze 
uit de uitgebreide woordenlijst, zelfs al zijn er meer correcties nodig. 

De verhouding tussen de grootte van de basiswoordenlijst en de uitgebreide woordenlijst kun je instellen via het 
venster Woordenlijsten beheren. 

Homofonen 

Los van de basis- of uitgebreide woordenlijst, bevat Alinea een lijst van homofonen (woorden die hetzelfde klinken 
maar niet op deze
van homofonen is standaard een voorbeeldzin gekoppeld. 

Zowel voor de talen Nederlands, Frans eeldzinnen en 
afbeeldingen beschikbaar. 

Je kunt deze lijst zelf aanvullen. Zie Woorden aanpassen op pagina 60. 
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Werkwoorden

Alinea geeft weer of werkwoorden mogelijk al dan niet juist gespeld zijn, zonder de grammatica te controleren.  
Aan de moeilijke werkwoorden (op dde(n) of tte(n)) is standaard een voorbeeldzin gekoppeld. 

Je kunt zelf kiezen voor welke werkwoorden Alinea jou ondersteuning moet bieden. Zie Woordenlijst resetten op 
pagina 58. 

Nederlands 

De werkwoordgroepen voor het Nederlands zijn: 

 Werkwoorden eindigend op dde(n) 
 Werkwoorden eindigend op tte(n) 
 Werkwoorden eindigend op dde(n) en tte(n) 
 Alle werkwoorden 
 Geen werkwoorden 

Frans 

 Alle werkwoorden 
 Geen werkwoorden 

Engels 

 Alle werkwoorden 
 Geen werkwoorden 

Duits 

 Alle werkwoorden 
 Geen werkwoorden 

Wanneer je kiest voor werkwoordondersteuning, dan wordt elke geldige vorm van een werkwoord uit de gekozen 
werkwoordgroep(en) in de voorspellingslijst weergegeven in de kleur voor ondersteunde werkwoorden, standaard is 
dit in het blauw. 

Je kunt de vervoeging van die werkwoorden opvragen door op de knop met het lijstje  te klikken. Vervolgens 
kun je de gekozen vorm invoegen in je tekst. 

Eigen woordenlijsten 

De eigen woordenlijsten zijn woordenlijsten die door de gebruiker zelf aangemaakt worden. Ze bevatten een 

woorden passen niet in de gewone woordenlijsten, maar kunnen zeer nuttig zijn bij het schrijven van specifieke 
teksten. Er is geen beperking op het aantal eigen woordenlijsten. Je kunt er dus zoveel aanmaken als je zelf wilt.  

Wanneer je tijdens het schrijven van een tekst gebruik wilt maken van een eigen woordenlijst, klik je deze lijst aan in 
Eigen het Basisvenster. 

Alinea bewaart in de eigen woordenlijsten de woordfrequentie, maar houdt geen informatie bij over de woordparen. 

De eigen woordenlijsten zijn niet taalgebonden. Je kunt ze in het Basisvenster aanvinken ongeacht welke van de vier 
talen op dat moment actief is. 

Bij het beheren van de woordenlijsten worden ook steeds alle eigen woordenlijsten weergegeven, ongeacht welke van 
de vier talen op dat moment actief is. 

Zie Nieuwe woordenlijst op pagina 57. 

Wachtlijst 

De woorden die je zelf intikt en niet in je woordenlijsten voorkomen (nieuwe woorden, fout gespelde woorden, 
eigennamen) worden door Alinea in een wachtlijst geplaatst of  indien ze correct geschreven zijn  automatisch 
toegevoegd aan je bronlijst. 

De wachtlijst is afhankelijk van de taal die geactiveerd is. Alle woorden die je schrijft tijdens het gebruik van Alinea, 
maar die door Alinea niet gevonden worden in de woordenlijst van de geactiveerde taal, worden opgenomen in de 
wachtlijst van die taal. 
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Zie Wachtlijst op pagina 53. 

Het automatisch toevoegen kun je uitschakelen: de woorden blijven dan samen met de foutief gespelde woorden in de 
tlijst. Zie 

Automatische uitwisseling tussen basis- en uitgebreide woordenlijst op pagina 57. 

Welke woorden stelt Alinea voor? 

Woordfrequentie 

Aan de woorden die je gebruikt, wordt een frequentie toegekend. Hoe vaker je een woord gebruikt, hoe hoger deze 
frequentie en hoe hoger ze in het woordvoorspellingsvenster staan. 

Aan de woorden die Alinea in de bronlijst voorstelt, werd vooraf al een basisfrequentie toegekend. Ook woorden die je 
zelf toevoegt aan je bronlijst of aan je eigen woordenlijsten, bouwen een frequentie op naargelang je ze meer 
gebruikt. 

Woordparen 

Alinea houdt niet alleen bij welke woorden je gebruikt, maar ook met welke woorden je ze vaak combineert. In het 
voorspellingsvenster zal Alinea dus niet alleen rekening houden met de letters die je intikt, maar ook met de 
geschiedenis van de woorden die je al gebruikt hebt. Op die manier geeft Alinea steeds betere suggesties weer. 

Woorden aan het begin van een zin 

Van zodra je een nieuwe zin begint, stelt Alinea woorden voor. Afhankelijk van de instellingen voor de minimumlengte 
van de voorspellingswoorden in het  zal Alinea meer of minder woorden voorspellen.  
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Wanneer de minimumlengte twee karakters bedraagt, stelt Alinea bij het begin van een zin standaard volgende 
woorden voor: 

 

Voorrang van woorden 

Alinea houdt bij het voorspellen van woorden rekening met de soorten lijsten, met de woordfrequentie en met 
gevormde woordparen. 

In het woordvoorspellingsvenster worden de woorden die je het meest waarschijnlijk bedoelt, hoger in de lijst gezet 
dan de woorden die minder waarschijnlijk zijn. Zo zie je deze woorden sneller en kun je ze sneller in je tekst invoegen. 

De voorrang van woorden ten opzichte van elkaar wordt bepaald op basis van volgende criteria:  

 Een eigen woordenlijst heeft voorrang op de bronlijst; 
 Woordparen hebben voorrang op de bronlijst. Een woord dat met het daarvoor ingetikte woord een woordpaar 

vormt, zal dus hoger in de lijst terechtkomen; 
 De basiswoordenlijst heeft voorrang op de uitgebreide woordenlijst; 
 Hoe hoger de frequentie van het woord, hoe hoger dit woord getoond wordt in de voorspellingslijst; 
 Hoe minder fouten Alinea moet corrigeren om een bepaald woord te kunnen voorstellen, hoe hoger het woord in 

de lijst terechtkomt. 
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Woordenlijsten beheren 

 

 
Via het  kun je bestaande woordenlijsten aanpassen en nieuwe lijsten toevoegen of 
verwijderen. 

Je kunt de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse woordenlijsten beheren. Welke woordenlijsten je weergeeft en 
bewerkt, is afhankelijk van de taal die op dat moment actief is. 

gebruiker: de basis- en uitgebreide woordenlijst, de lijst met homofonen, de lijst met werkwoorden en alle eigen 
woordenlijsten. Je selecteert er welke lijst je wilt bewerken. Bij het openen van het tabblad is standaard de 
basiswoordenlijst geselecteerd. 

Onder deze selectie staan alle woorden uit de geselecteerde lijst alfabetisch gesorteerd. 

De knoppen rechtsboven worden gebruikt om de woordenlijsten te beheren. De velden rechtsonder dienen om een 
woord aan de geselecteerde lijst toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. 

Opgelet 

Alle woordenlijsten van de geactiveerde taal (en alle eigen woordenlijsten) worden hier weergegeven. De wijzigingen 
die je doet aan de bronlijst (basis - uitgebreid), homofonen of werkwoorden gelden telkens voor de geactiveerde taal. 
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Nieuwe woordenlijst 

 

Met deze knop kun je een nieuwe eigen woordenlijst aanmaken. Geef de naam van de lijst in en klik op de groene 
bevestigingsknop. Je kunt nu woorden toevoegen aan de nieuwe lijst. 

 

Bronlijst beheren 

 

Deze knop is enkel zichtbaar wanneer je de basiswoordenlijst of de uitgebreide woordenlijst geselecteerd hebt. De 
basis- en uitgebreide woordenlijst vormen samen de bronlijst. Klik je op deze knop dan komt het instellingsvenster 

n in de 
uitgebreide lijst komt, kun je via dit venster bepalen. Je kunt er ook woorden toevoegen aan je woordenlijst. 

 

Automatische uitwisseling tussen basis- en uitgebreide woordenlijst 

Tijdens het gebruik van Alinea wordt de basislijst permanent bijgewerkt. Als een woord in de uitgebreide lijst meer 
gebruikt wordt dan het minst gebruikte woord in de basislijst, dan komt dat woord in de basislijst en verhuist het minst 
gebruikte woord uit de basislijst naar de uitgebreide lijst. Als er in de basis- of uitgebreide lijst woorden bijkomen 
(automatisch of manueel), dan wordt ook het aantal woorden in de basislijst aangepast. 

- 
aan te vinken. In dit geval zal de basislijst niet meer gewijzigd worden. 

Verhouding basislijst en uitgebreide lijst wijzigen 

De basislijst bevat de woorden uit de bronlijst die de hoogste gebruiksfrequentie hebben. Met de instelling 
- 

de uitgebreide lijst. Selecteer het gewenste verhoudingspercentage. Als de bronlijst bijvoorbeeld 10 000 woorden 
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bevat en je kiest 20% / 80%, dan zal de basislijst de +/- 2 000 woorden met de hoogste frequentie bij de basislijst 
indelen. De resterende 8 000 woorden komen dan in de uitgebreide lijst. 

Bronlijst comprimeren 

Hoe beperkter de bronlijst, hoe sneller en accurater de woordvoorspelling zal verlopen. Je kunt daarom de bronlijst 
verkleinen of comprimeren en zo de overtollige, nooit gebruikte woorden uit de lijst verwijderen. 

Gebru
zie je welk effect het comprimeren zal hebben op de grootte van je basiswoordenlijst en uitgebreide woordenlijst.  

Opgelet 

 Het is pas zinvol om de lijst te comprimeren na intensief gebruik van Alinea. Pas dan zullen de woorden een 
frequentie toegemeten krijgen die met je eigen woordenschat overeenstemt; 

 Enkel het gekozen aantal woorden wordt behouden: de meest frequente woorden blijven in de lijst, de minst 
frequente woorden worden volledig verwijderd uit de lijst en kunnen niet meer opnieuw opgeroepen worden. 

Woordenlijst uitbreiden 

Klik op deze knop om woorden toe te voegen aan je woordenlijst. Dit kan handig zijn als je naar een volgend 
schooljaar overstapt. Zo behoud je jouw reeds opgebouwde woordenschat en vul je deze aan met nieuwe woorden. 

Woordenlijst verwijderen 

 

Deze knop is enkel zichtbaar wanneer je een eigen woordenlijst geselecteerd hebt. De bronlijst (basis en uitgebreid), 
de homofonenlijst en de werkwoordenlijst kunnen niet verwijderd worden. 

Met deze knop kun je de geselecteerde eigen woordenlijst verwijderen. 

Let op 

De verwijderde lijst kan niet meer opnieuw opgeroepen worden. Je krijgt nog een waarschuwingsvenster of je wel 
zeker bent dat je deze lijst wilt verwijderen. Bevestig dat de lijst mag verwijderd worden door op de groene 
bevestigingsknop te drukken. 

 

Woordenlijst resetten 

 

Deze knop is enkel zichtbaar wanneer je de lijst met homofonen of de lijst met werkwoorden geselecteerd hebt. 

Alinea was 
voorgesteld. Alle nieuw toegevoegde homofonen worden uit de homofonenlijst verwijderd, alle gewiste homofonen 
worden hersteld. 

 

 Werkwoorden eindigend op -dde(n) 
 Werkwoorden eindigend op tte(n) 
 Werkwoorden eindigend op dde(n) en tte(n) 
 Geen werkwoorden 
 Alle werkwoorden) 
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Je kunt je keuze wijzigen of je oude keuze bevestigen. Door deze keuze opnieuw te maken wordt de lijst in zijn 
oorspronkelijke vorm hersteld, zoals deze door Alinea was voorgesteld. Alle woorden waarbij je de eigenschap 

 krijgen hun oorspronkelijke waarde terug. 

Woorden importeren 

 

Deze knop is enkel zichtbaar wanneer een bronlijst (basislijst of uitgebreide lijst) of eigen woordenlijst geselecteerd is. 
Hiermee kun je woorden toevoegen aan de geselecteerde bronlijst of eigen woordenlijst. De woorden die je wilt 
importeren, moet je eerst opslaan in een tekstbestand (met extensie .txt). 

 

 

Je kunt meerdere tekstbestanden tegelijk selecteren. Klik je op 
 

 

De geselecteerde bestanden worden in de lijst weergegeven. Vooraleer je de woorden importeert, kun je nog 

bijkomende bestanden toevoegen of bestanden uit de lijst verwijderen met de knoppen plus  en min  rechts 
van de lijst. 
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Bij het importeren kun je de volgende opties aan- of uitvinken: 

 Woorden die in de bronlijst voorkomen niet opnemen in de woordenlijst: 
Woorden die al in de bronlijst staan, hoeven normaal gezien niet meer opgenomen te worden in je eigen 
woordenlijst. Standaard worden daarom enkel woorden opgenomen die nog niet in de bronlijst (zowel basis en 
uitgebreid) aanwezig zijn, en staat deze optie aangevinkt. Wil je toch alle woorden toevoegen aan de 
geselecteerde woordenlijst, dan moet je deze optie uitvinken. 

 Hoofdletters behouden: 
Tijdens het importeren van de nieuwe woorden kun je de hoofdletters behouden. Vink hiervoor deze optie aan. 
Dit is nuttig om bijvoorbeeld een lijst van landen te importeren. 
Let op: alle woorden die in je txt-
Alinea altijd met een hoofdletter getoond worden. 

 Volledige regels importeren: 
Je kunt niet alleen losse woorden, maar ook combinaties van woorden in je woordenlijst opnemen. Hiermee kun 

optie aangevinkt is, zal Alinea elke regel van je txt- uitdrukking aanzien. Schrijf in dit 
geval elk nieuw woord of elke nieuwe uitdrukking in je txt-bestand op een nieuwe regel. 

Opmerking 

 

 

 

van je bronlijsten of eigen woordenlijsten).  

wachtlijst geplaatst. 

Niet alleen de woorden zelf, maar ook de frequentie van de woorden in de tekst wordt in de woordenlijst opgeslagen. 
 

Woordenlijst exporteren 

 

Met deze knop kun je alle woorden uit de geselecteerde woordenlijst opslaan in een tekstbestand (bijvoorbeeld om ze 
van daaruit in een ander programma te importeren, om ze na te lezen, ...). 

Woorden aanpassen 

 

Je kunt de woorden van de verschillende woordenlijsten aanpassen: 

 Woorden aan de verschillende woordenlijsten toevoegen; 
 Woorden uit de verschillende woordenlijsten verwijderen; 
 Voorbeeldzinnen toevoegen of vervangen; 
 Afbeeldingen toevoegen, vervangen of verwijderen; 
 Aanduiden of je voor een woord de door jou geselecteerde werkwoordondersteuning wenst. 

Opmerking 
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 Wanneer je een woord toevoegt of verwijdert, gebeurt dit enkel voor de geselecteerde woordenlijst; 
 Wanneer je de voorbeeldzin, afbeelding of werkwoordondersteuning van een woord aanpast, geldt deze 

aanpassing voor alle lijsten waarin dit woord voorkomt. 

Een woord selecteren 

Wanneer je in een woorde  

Je kunt in dit veld ook zelf een woord intikken. Wanneer het woord in de geselecteerde lijst voorkomt, zal het woord in 
de lijst geselecteerd worden. 

Wanneer het wo
getoond worden: 

 Is het een werkwoord volgens de door jou geselecteerde werkwoordondersteuning (zie Woordenlijst resetten op 
pagina 58). 

 Is er een voorbeeldzin? 

Deze extra informatie wordt steeds getoond als ze beschikbaar is, ook al staat het woord niet in de geselecteerde lijst. 

Een woord toevoegen 

Wanneer je een woord intikt dat niet in de geselecteerde woordenlijst voorkomt, kun je het aan die lijst toevoegen. Klik 
 

Wanneer het woord mogelijk foutief gespeld is, vraagt Alinea of je zeker bent van de correcte spelling van het woord. 
Controleer grondig voor je het woord toevoegt. 

 

Met deze functie kun je volledig nieuwe woorden of woorden die al in andere lijsten voorkomen aan een bepaalde lijst 
toevoegen. 

Indien je dit wenst, kun je meteen ook bijkomende informatie (werkwoordondersteuning, voorbeeldzin en/of 
afbeelding) aan het woord toevoegen. 

Tip 

Je kunt niet alleen losse woorden, maar ook combinaties van woorden in je woordenlijst opnemen. Je kunt 
bijvoorbeeld namen, adressen of uitdrukkingen zoals   

Werkwoordondersteuning 

Bij elk woord wordt vermeld of er al dan niet werkwoordondersteuning voorzien is via 
Dit betreft enkel de werkwoordondersteuning die met jouw gebruikersprofiel overeenkomt. Het is dus best mogelijk dat 

 

Je kunt een bestaand of nieuw woord aanvinken als ondersteund werkwoord, wanneer je vindt dat dit overeenstemt 

ldzin. 

Je kunt de gewenste werkwoordondersteuning voor jouw profiel wijzigen (zie Woordenlijst resetten op pagina 58). 

Een voorbeeldzin toevoegen of vervangen 

De voorbeeldzinnen zijn bedoeld om het gebruik van een woord te verduidelijken. Ze worden weergegeven wanneer 
je de betekenis van een woord opzoekt (zie hoofdstuk Zoek op op pagina 70). 

Wanneer er voor het geselecteerde of nieuw aangemaakte woord geen voorbeeldzin is, kun je deze in het invoerveld 
 onder het invoerveld. 
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Bestaande voorbeeldzinnen kun je vervangen door een nieuwe zin in het invoerveld in te tikken. Klik daarna op 
 

Een afbeelding toevoegen, vervangen of verwijderen 

De afbeeldingen zijn bedoeld om de betekenis van een woord te verduidelijken. Ze worden weergegeven wanneer je 
de betekenis van een woord opzoekt (zie hoofdstuk Zoek op op pagina 70). 

De afbeeldingen kunnen toegevoegd
 

 

 

In het 
Verkenner weergeven 

me  

Knoppen: 

 Nieuwe afbeelding laden 

 
 Huidige afbeelding verwijderen 

 
 Map met afbeeldingen  

 
Opgelet 

verwijderd. Is er al een afbeelding voorzien voor dit woord, dan krijg je eerst dit waarschuwingsvenster: 
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Je kunt de afbeeldingen ook toevoegen, vervangen of verwijderen via de Verkenner van de computer door direct op 

 te klikken: hierdoor open je de map met alle afbeeldingen voor Alinea. 

Opmerkingen 

 
dezelfde naam als het woord waaraan je ze in Alinea koppelt; 

 Wens je een nieuwe afbeelding via de Verkenner toe te voegen, dan moet je de afbeelding ook dezelfde naam 
geven als het woord waarbij je de afbeelding wilt laten verschijnen (bvb. Vlinder); 

 Toegelaten formaten voor afbeeldingen: bmp, jpg, gif (dus: bvb. vlinder.bmp); 
 

d met dezelfde naam als de geplaatste 
 

 Je kunt eventueel een bestaande afbeelding overschrijven of wissen. 

Homofoon 

 

Dit veld is enkel beschikbaar wanneer j  

te duiden of dit woord als homofoon aan een ander woord (of meerdere woorden) moet gekoppeld worden: 

 Selecteer het woord waarvoor je een homofoon wenst aan te duiden uit een bestaande woordenlijst en selecteer 
 

 Pas indien nodig de voorbeeldzin  
 K  
 Voeg nu indien nodig een afbeelding toe (zie Een afbeelding toevoegen, vervangen of verwijderen op pagina 

62). 

intikken, gescheiden door een komma of een spatie. 

Woorden verwijderen 

klikken. 

Opmerking 

Het woord wordt hiermee enkel uit de geselecteerde lijst verwijderd, maar zal eventueel wel nog in een andere 
woordenlijst blijven staan. 

Woorden aan een andere lijst toewijzen 

 Selecteer eerst de lijst waarin het woord voorkomt; 
 Selecteer hierin het woord dat je aan een andere lijst wilt toewijzen door op het woord in de lijst te klikken of 

door het in te tikken; 
  

Op deze wijze kun je de waarschijnlijkheid verhogen waarmee woorden in de voorspellingslijst verschijnen. Zo kun je 
lijsten uit de basislijst aan een extra lijst toevoegen (woorden uit de extra lijsten hebben voorrang in het 
voorspellingsvenster), of woorden uit de uitgebreide lijst naar de basislijst verhuizen. 
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Wachtlijst

Alle woorden die je schrijft tijdens het gebruik van Alinea, maar die niet door Alinea gekend zijn, worden opgenomen 
in een wachtlijst. Dit kunnen foutief geschreven woorden zijn, eigennamen of onbekende woorden. 

Je kunt deze woorden opnemen in je woordenlijsten of ze wissen. 

 

Woorden uit de wachtlijst opnemen in een woordenlijst 

 Selecteer in de linkerkolom de woorden die correct geschreven zijn; 
 Selecteer in het selectievak boven de rechterkolom de woordenlijst waarin je deze woorden wilt opnemen; 

 Klik op de pijl tussen de twee kolommen.  

Hiermee worden alle geselecteerde woorden toegevoegd aan de geselecteerde woordenlijst. 

Woorden wissen uit de wachtlijst 

 

volledig leeg te maken.  
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De woordparenlijst is een lijst met woorden waarbij vermeld wordt door welk(e) ander(e) woord(en) ze vaak gevolgd 
worden. Deze combinaties worden door Alinea bijgehouden om de woordvoorspeller te kunnen trainen en steeds 
betere suggesties weer te geven.  

Er kunnen 
woordparen toegevoegd of verwijderd worden. 

Er zijn woordparen voorzien voor de vier talen Nederlands, Frans, Engels en Duits. 

 

Om de woordparen van een woord op te vragen selecteer je het woord uit de linkerlijst. In de rechterlijst worden alle 
woordparen voor dit woord weergegeven. De woordparen zijn alfabetisch gesorteerd. 

Een woordpaar toevoegen 

 Selecteer een woord uit de linkerkolom en typ vervolgens in het invoerveld rechtsonder het woord dat hiermee 
een paar vormt; 

  

Het toegevoegde woord verschijnt daarna in de rechterkolom. 

Een woordpaar verwijderen 

 Selecteer een woord uit de linkerkolom en selecteer vervolgens het woord uit de rechterkolom dat hiermee een 
paar vormt; 

  

Het woord verdwijnt uit de rechterkolom. 
 



Beeldwoordenboek uitbreiden in Alinea 

De map met afbeeldingen is verborgen. Je komt erbij via C:\ProgramData\Sensotec\images   
 
OF 
 

1. klik in het Alinea-menu op Woordenlijsten,  
2. selecteer een woord,  
3. klik op afbeelding.  

In het dialoogvenster zie je rechtsboven een afbeelding van een mapje: klik en Windows Verkenner 
opent de map met images: 
 

 

 
 
Plaats in deze folder uw nieuwe afbeeldingen. Benoem ze met de exacte zoekterm. 
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6. Functies blokkeren 

6.1. Wat kun je blokkeren? 

Alinea kan thuis, op school en op het werk gebruikt worden. 

Om Alinea efficiënt als leerhulpmiddel te kunnen gebruiken, is het mogelijk bepaalde functies ervan te blokkeren met 
een wachtwoord. Zo kunnen leerlingen Alinea bijvoorbeeld tijdens een toets of examen gebruiken om hun klassieke 
schrijffouten te vermijden, terwijl ze geen toegang krijgen tot specifieke woordenlijsten of tot het woordenboek. 

Omgekeerd kan tijdens een spellingtest het voorspellingsvenster geblokkeerd worden, terwijl het woordenboek 
toegankelijk blijft. 

De blokkering van de functies geldt steeds voor alle profielen. 

In Alinea kunnen er verschillende functies los van elkaar geblokkeerd worden. Je kan het volledige onderdeel lees , 
schrijf , zoek op  en/of werk in pdf  blokkeren. Het is ook mogelijk om slechts enkele subonderdelen te blokkeren. 

6.2. Hoe blokkeren? 

Je kunt de functies blokkeren via het startscherm van Alinea. 

 

verschijnt. Vink de functies aan die je 
wenst te blokkeren. 

In dit voorbeeld zijn de woordenboeken geblokkeerd en kan er niets worden voorgelezen: 
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Je kan een volledig onderdeel blokkeren maar je kan ook de verschillende subonderdelen apart blokkeren. Als je een 
volledig onderdeel blokkeert dan blokkeer je automatisch ook alle subonderdelen. 

Na de keuze van de te blokkeren functies, moet je de blokkering nog bevestigen 
klikken.  

Vervolgens moet je een wachtwoord ingeven waarmee je de functies achteraf kunt ontgrendelen. 

 

Klik op de groene bevestigingsknop. De geselecteerde functies zijn nu vergrendeld. 
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6.3. Hoe blokkering ontgrendelen of wijzigen?

Om de functies aan te passen of te ontgrendelen ga je, net als voor het blokkeren, naar het startscherm. Klik daar 
 

Tik het wachtwoord in om de geblokkeerde functies te ontgrendelen of om andere functies te blokkeren. Bevestig 
opnieuw met de bevestigingsknop. De ontgrendelde functies zijn weer voor alle profielen beschikbaar, de nieuw 
vergrendelde functies zijn voor iedereen geblokkeerd. 

 

Opgelet 

Denk goed na bij de keuze van het wachtwoord. Zonder het wachtwoord kunnen de functies niet ontgrendeld worden. 
De vergrendeling geldt voor alle profielen. 

7. Bijlages  

7.1. Privacy Reglement 
Dit Privacy Reglement omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 8, 8490 
Jabbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.286.663 (RPR Brugge) ("Sensotec") met 
betrekking tot uw Persoonsgegevens (waaronder mogelijks Studentgegevens) die via de Sensotec Licentieserver / Data Management 

") door Sensotec worden verzameld en Verwerkt als Verantwoordelijke voor de 
Verwerking. 

Bescherming van Persoonsgegevens is van groot belang voor Sensotec. Sensotec respecteert uw privacy en verzekert dat de 
Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Privacywet. 

Dit Privacy Reglement omschrijft welke informatie verzameld en Verwerkt wordt, de doeleinden van het Verwerken, met wie 
Persoonsgegevens gedeeld mogen worden en de keuzes die u kan maken betreffende het gebruik van de Persoonsgegevens door 
Sensotec. Het beschrijft ook de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van de Persoonsgegevens te verzekeren en hoe u 
contact kan opnemen met Sensotec om uw rechten met betrekking tot toegang, verbetering en verzet uit te oefenen. 

Door Alinea te downloaden, te installeren of te gebruiken, en/of Persoonsgegevens in te geven op de Licentieserver bevestigt u dit Privacy 
Reglement te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben. Meer bepaald stemt u ermee in dat 
Sensotec: 

 Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Reglement; 
 Persoonsgegevens kan meedelen aan derden indien deze berust op een wettelijke verplichting; 
 Studentgegevens kan verstrekken aan derden indien deze verstrekking gebeurt in opdracht van de gelieerde Onderwijsinstelling of 

indien deze berust op een wettelijke verplichting; 
 gebruik kan maken van analyse oplossingen (eventueel van derde partijen) in Alinea, de Licentieserver en in de Website, in het 

bijzonder maar niet exclusief Google Analytics en Flurry; 
 gebruik kan maken van software zoals logbestanden teneinde de activiteit van Alinea te registreren; 
 Gegevens codeert en samenvoegt met de Persoonsgegevens van andere Gebruikers teneinde statistieken op te maken met betrekking 

tot het algemeen gebruik van Alinea; 
 gebruik kan maken van cookies en andere technologieën op haar Website. 

Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van dit Privacy Reglement, dient u zich ervan te onthouden Alinea te downloaden en te 
installeren, Alinea te gebruiken of te openen of de Licentieserver te gebruiken. U kan zich ten allen tijde verzetten tegen de Verwerking van 
Persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacy Reglement of uw toestemming intrekken door de installatie van Alinea te onderbreken, 
Alinea te verwijderen van uw toestel en uw Alinea Account te verwijderen. 

Definities 

 Gebruiker of u: iedere persoon die Alinea op zijn toestel heeft geïnstalleerd en/of over een Alinea Account beschikt; 
 Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die de registratie in, het gebruik van en de toegang tot Alinea beheersen, 

beschikbaar op de Website; 
 Google: Google, Inc., met maatschappelijke zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 
 Alinea:  
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