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Boardmaker versie 6.0 is een ongelooflijk flexibel 
en krachtig middel om symbool gebaseerde 
materialen te maken en printen. 

Boardmaker software is uitermate geschikt voor 
docenten om geprinte communicatie- en lesmaterialen 
op basis van symbolen te maken. Boardmaker 
is combinatie van een tekenprogramma met een 
grafische database en bevat meer dan 4500 PCS 
symbolen in zwart/wit en kleur, alle in 44 talen.

Boardmaker is ideaal om symbolenmaterialen mee te 
maken, zoals communicatieborden voor gebruikers van 
ondersteunende communicatie, visuele schema’s en 
sociale vaardigheidsondersteuning voor kinderen met 
aan autisme verwante stoornissen, boeken en symbool-
ondersteunde leesoefeningen voor beginnende en 
aanvankelijke lezers, lied- en verhaalborden voor 
peuters en kleuters en in het algemeen: materialen 
ten behoeve van leerlingen/studenten met speciale 
onderwijsbehoeften. 

Door het toevoegen van meer symbolen, tekeningen 
of digitale afbeeldingen aan de basisbibliotheek zijn de 
communicatiemogelijkheden onbeperkt.

Eigenschappen:
•  Snel pictogrammen opzoeken met een muis.
•  Pictogrammen maken in elke gewenste grootte. 
•  Afdrukken en bewaren van de kopie op schijf 

voor later gebruik.
•  Afdrukken in zwart/wit of kleur.
•  Opslaan, naam geven, terugvinden, formaat 

aanpassen van geplakte pictogrammen die 
gescand zijn of getekend in de computer.

•  Het maken van dossiers, pictogrammen / 
instructiebladen, leesboeken, journalen of posters. 
Dit kan gemaakt worden in Boardmaker of door 
plakken van pictogrammen in uw computer 
publicatieprogramma.

Taalkenmerken van Boardmaker:
Elk symbool is vertaald in 44 talen en kan gevonden en 
afgedrukt worden in elke taal die u wilt. Het betekent 
dat u een communicatiebord in het Spaans kunt 
maken (of elke andere beschikbare taal, waaronder 
Nederlands) zonder te weten hoe u de taal uit moet 
spreken.
Symbolen kunnen gekopieerd worden met: 
• geen tekst boven het symbool;
• een taal boven het symbool;
• twee talen naar keuze boven het symbool.

Er is een teksthulpmiddel voor het bewerken van alle 
schermen, menu’s en commando’s in elke taal.

Minimale systeemeisen:
• Minimaal Pentium II
• Windows 2000, XP, 7 of 8
• 256 MB of RAM
•  1 GB harde schijf ruimte
• Printer
• CD-rom speler
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Boardmaker Plus
Boardmaker® Plus! biedt dezelfde functies als 
Boardmaker® voor het maken van af te drukken 
materialen, en daar stopt het niet. Boardmaker®Plus! 
transformeert uw papieren activiteiten - en de 
leerervaring van uw leerlingen - door uw activiteiten 
interactief te maken voor gebruik op de computer met 
geluid, animatie en video. 

Met Boardmaker® Plus! kunt u dezelfde materialen 
maken die u met Boardmaker® maakt, - oefeningen, 
werkbladen, planningen, boeken, schrijfactiviteiten, 
games en meer, in 44 talen. En met Boardmaker® 
Plus! kunt u ze laten praten, vragen stellen en uw 
studenten ondersteunen tijdens het leren.

Boardmaker studio
Een slimme en krachtige oplossing voor uw klaslokaal.
Besteed minder tijd en bereik meer met de nieuwe 
Boardmaker Studio - de meest veelzijdige Boardmaker 
oplossing. Met de mogelijkheid om offline te werken 
of verbinding te maken met uw Boardmaker Online-
account, is het maken van lesmaterialen nog nooit 
zo eenvoudig geweest. Studio biedt nog steeds uw 
favoriete Boardmaker Software Family-functies, 
zoals krachtige bewerkingstools, maar biedt u nu 
toegang tot meer dan 30.000 Picture Communication-
symbolen (PCS®). 

Boardmaker Studio bevat ook functies die zijn 
ontworpen om u kostbare tijd te besparen, zoals 
honderden Studio Starter-sjablonen en een eenvoudig 
te begrijpen interface, zodat u minder tijd aan het 
maken van materiaal en meer tijd met uw leerlingen 
kunt besteden.
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Snel boeiende activiteiten maken
•  Meer dan 150 Studio Starter sjablonen, 

activiteiten op het scherm met 
voorgeprogrammeerde acties. Voeg eenvoudig 
symbolen, tekst, vragen, antwoorden of 
woordenschat toe aan de sjabloon en uw activiteit 
is klaar.

•  Meer dan 100 gadgets, voorgeprogrammeerde 
knoppen en objecten die u naar de pagina van 
elke activiteit kunt slepen, ontworpen om u te 
helpen snel activiteiten op te bouwen en te 
verbeteren.

Eenvoudig te leren en gemakkelijk te gebruiken
•  Gebruiksvriendelijke interface met een duidelijke 

werkbalk, intuïtieve menu’s en pictogrammen, 
plus Studio Starter-sjablonen, gerangschikt op 
categorie.

•  Al uw pagina’s visueel in één oogopslag 
benaderen met behulp van het Projectvenster.

Altijd beschikbaar, waar dan ook
•  Eenvoudig beheer en onderhoud voor grotere 

implementaties.
•  Snellere, toepassingsrijke en stabiele 

bewerkingen voor offline gebruik plus de 
mogelijkheid om uw werk online te zetten met 
nieuwe naadloze Boardmaker Online-integratie.

Blijf verbonden
•  Boardmaker Studio Dashboard is uw toegangs-

poort om een   nieuwe activiteit vanaf nul te 
beginnen of vanuit een sjabloon, om toegang te 
krijgen tot lopende projecten of snel een activiteit 
in de afspeelmodus op het scherm te openen.

•  Start een project in Boardmaker Studio en maak 
het af in Boardmaker Online, of andersom! Het 
dashboard geeft u direct online toegang tot al uw 
projecten en u kunt aan de slag.

Krijg de volledige ervaring
Combineer de krachtige offline bewerkingsmodus 
van Boardmaker Studio met de robuuste functies van 
Boardmaker Online en er is geen limiet aan wat u en 
uw studenten kunnen bereiken. 

Eigen Avatar
In ontwikkeling: Een avatar van u zelf laten maken en 
gebruiken in Boardmaker. Heeft u interesse, laat ons 
het weten, dan houden we u op de hoogte.

Compatibel met Windows 7, 8 en 10.
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Boardmaker® Backgrounds
Boardmaker® Backgrounds biedt onbeperkte 
mogelijkheden voor taalactiviteiten - voor elke 
omgeving of gelegenheid! Gebruik meer dan 100 
achtergrondscènes en:

• Pas taalactiviteiten en communicatieborden aan
• Bouw interactieve scènes
• Creëer of vertel verhalen opnieuw
• Maak schrijf prompts
• Vind verhaalstarters
• Beoordeel voltooide oefeningen
• En veel meer!

Termen en uitdrukkingen die functionele vaardigheden 
beschrijven, kunnen gegeneraliseerd worden voor 
elke gebruiker. Gebruik de achtergrondscènes voor 
af te drukken activiteiten of computeractiviteiten 
met geluid, animaties, pop-upborden en meerdere 
bordveranderingen.

Pcs symBolen
Verzamel alle Picture Communication Symbols 
(PCS) voor de Boardmaker Software Family met 
de 2000-2012 PCS Addendum-bundel. Voeg meer 
dan 7.000 krachtige communicatiesymbolen toe 
aan de vooraf geladen PCS-symboolbibliotheek op 
uw Boardmaker-producten. De PCS Addendum-
bundel biedt een breed scala aan onderwerpen zoals 
dieren, eten, dagelijks leven, kleding, sport, spellen 
en schoolloopbaan en maakt het communiceren en 
deelnemen aan activiteiten in de klas gemakkelijker 
dan ooit!

Artikelnummer:
MAY-BOARDM-WIN1  Boardmaker (Win) 
MAY-BOARDM-ADDB  PCS Classic 2000-2012 

Bundel tbv Boardmaker 
(Win/Mac)

MAY-BOARDM-STUD  Boardmaker Studio (Win) 
USB

MAY-BOARDM-PLUE  Boardmaker Plus! (Win) UK 
e-mail

MAY-BOARDM-PLUS  Boardmaker Plus! (Win) UK 
USB

MAY-BOARDM-BACK  Boardmaker Background 
(Win)

MAY-BOARDM-BACS  Boardmaker Background 
Studio editie


