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EINDTOETS PO 2020 EN
CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EINDEXAMENS V O 2 0 2 0
MET KURZWEIL 3000

Spraaksynthese PDF-bestand omzetten naar KES-bestand
Het spraaksynthese PDF-bestand dient omgezet te worden naar een Kurzweil bestand (KESbestand), om de kwaliteitscriteria (zoals automatische taalwisselingen) te waarborgen, is het
belangrijk onderstaande stappen te volgen:
 Update de PDFtoKES tool naar versie 2.0.
 Plaats de cd met de eindtoets/het examen in de computer.
 Open PDFtoKES via het icoontje op uw bureaublad (in enkele gevallen dient u eerst
Kurzweil op te starten voordat u PDFtoKES opstart).
Wat doet u precies in de PDFtoKES-TOOL?
1. Selecteer pdf- bestanden in de map: klik op => de bovenste blauwe knop met de
witte pijl. Navigeer naar de cd met de eindtoets/eindexamens of naar de map waar deze
zijn opgeslagen en klik op OK. Kies de documenten (vink aan) die u wilt converteren
(omzetten) en klik op => accepteren.
2. Selecteer doelmap: Stel vervolgens een doelmap in waar de eindtoets/het eindexamen
als KESbestand kan worden opgeslagen. Klik op => de tweede blauwe knop met witte pijl
om deze map te selecteren en klik op OK.
3. Opties aanpassen: Controleer of de conversie opties goed staan ingesteld. Naast de
standaardopties in de linkerkolom vinkt u ook de juiste toetsbeveiliging aan (afhankelijk
van de toegekende faciliteiten, voor meer informatie over regelgeving zie:
www.examenblad.nl of www.centraleeindtoetspo.nl of
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets)
Zie onderstaand screenshot:
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‘Standaard toetsbeveiliging’ houdt in:
 Woordenboek geblokkeerd
 Alle onlinefuncties van Kurzweil zijn geblokkeerd
 Synoniemenfunctie geblokkeerd
‘Extra toetsbeveiliging’ houdt in:
 Spellingcontrole geblokkeerd
 Woordvoorspeller geblokkeerd
4. Klik vervolgens op de groene knop ‘Conversie starten’ om de conversie van PDF naar
KES document te starten. Zodra dit klaar is zal er een melding komen over het aantal
bestanden dat is omgezet, sluit deze melding en navigeer naar de doelmap (opent
automatisch).
5. Dubbelklik op een KES bestand om dit te openen. Let op, gebruikers van de USB-versie
van Kurzweil dienen Kurzweil te en door middel van knop ‘openen’ naar de map te gaan
waar de KES-bestanden zijn opgeslagen. Het examen is nu klaar voor gebruik.
Gebruik usb-stick en Kes-Tools installeren
Versie 14
Om met Kurzweil 3000 V14 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met
deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Let hierbij op dat u de KESTools na installatie update naar versie 2.0
Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder
is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.
Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V14 op de computer aanwezig is, omdat u
normaal gesproken met een netwerkversie of weblicentie werkt, dan is een nieuwe installatie
van Kurzweil niet nodig. Controleer wel even of de KES-Tools versie 2.0 zijn.
Versie 15
Om met Kurzweil 3000 V15 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met
deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Bij de installatie van Kurzweil
versie 15, wordt direct versie 2.0 van de KES-Tools geïnstalleerd.
Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder
is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.
Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V15 op de computer aanwezig is, omdat u
normaal gesproken met een netwerkversie of weblicentie werkt, dan is een nieuwe installatie
van Kurzweil niet nodig.
Versie 16
Om met Kurzweil 3000 V15 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met
deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Bij de installatie van Kurzweil
versie 15, wordt direct versie 2.0 van de KES-Tools geïnstalleerd.
Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder
is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.
Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V15 op de computer aanwezig is, dan is een
nieuwe installatie van Kurzweil niet nodig.
Downloadlinks voor de KES-Tools:
http://download.lexima.nl/producten/kes-tools/
Technische ondersteuning
Het examen is het ultieme moment waarop een leerling kan laten zien wat hij kan. Voor
leerlingen met dyslexie is de weg naar het examen vaak al en hele worsteling geweest.
Lexima spant zich in om mensen met dyslexie te laten slagen. Op school en in de
maatschappij. Als u ons nodig heeft om het moment suprême voor uw examenkandidaten
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met dyslexie zo goed mogelijk te laten verlopen, neem dan contact met ons op via
helpdesk@lexima.nl of 033 434 8000. Het is verstandig om ruim tevoren te overleggen als u
extra ondersteuning nodig heeft.
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