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In samenwerking met 

      

  



SCORE 2.0. behoudt alle sterktes van SCORE 1.76 
Het is en blijft een robuust taalsysteem met: 

• een doordachte selectie van kernwoordenschat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

• een uitgebreide waaier randwoorden 

• een consistente organisatie: 
o om het motorisch leren te ondersteunen 
o om zinsontwikkeling te stimuleren 
o om woordenschat logisch te kunnen uitbreiden en personaliseren 

• heel wat mogelijkheden om woorden te vervoegen en verbuigen. Dit faciliteert het 
modelleren en vormen van correcte zinnen. 

• met diverse letterkaarten, waarbij je fonetische verklanking en woordvoorspelling als 
ondersteuning kan inzetten.  

• media en extra’s zoals de mogelijkheid om boodschappen op te slaan en/of te printen, 
eigen muziek of radio te luisteren, YouTube-filmpjes op te zoeken en te bekijken, 
gedownloade filmpjes te kijken, foto’s te nemen en bekijken, te dobbelen, mails en/of 
sms’jes te verzenden en bewerkingen te maken op je rekenmachine.  

 

SCORE 2.0. is tot stand gekomen voor en door onze SCORE-gebruikers  
We gingen aan de slag met de feedback uit gebruikerservaringen. Hieronder vind je een bondig 
overzicht van de verschillende nieuwigheden: 

• Belangrijk is de uitbreiding van de woordenschat. Hierbij werd rekening gehouden met 
frequentielijsten, woordenschat uit het Nederlandstalig schoolcurriculum (aansluiting bij 
leerlijnen) en uit de leefwereld van onze opgroeiende doelgroepen.   

• De organisatie van de woordenschat werd opnieuw geëvalueerd. Woorden en frases zijn 
ondergebracht in bestaande of nieuwe subcategorieën. 

• Ruimte voor een weekplanning 

• lay-out : 4-traps (500, 2000, uitgebreid, volledig)  

• mogelijkheid om middenvak te vergroten 

• info om je SCORE uit te breiden 

• duidelijke visualisatie van lege kant-en-klare pagina’s 

• ruimte voor Visual Scene Display 

• nieuwe visualisaties 

• pre-grammaticale acties 

• meer grammaticale acties, namelijk verkleinvormen 

• meer tussenvoegsels 

• speciale tekens in de reguliere letterkaart 

• de mogelijkheid om eenvoudiger een hoofdletter te gebruiken bij de aanzet van je woord of 
zin 

• een geïntegreerde zoekfunctie om snel een woord terug te vinden in je taalsysteem 

• alternatieve woordvoorspelling 

• meer kant-en-klare ruimte voor eigen woordenschat 

• nieuwe radiostations 

• muziek, video’s en foto’s in dynamische lijsten.  

• vernieuwde stijlen (rechte hoeken) 

• geluidseffecten in de categorie “dieren/natuur” 

• de mogelijkheid om vlotter eigen fotoboekjes toe te voegen 

 



SCORE en Mind Express 5 
Mind Express 5 heeft ook heel wat interessante functionaliteiten die een meerwaarde kunnen 
betekenen voor SCORE: 

o Labels volgen de vervoeging of verbuiging van het woord: 
o Reden: visualisatie van de grammatica 
o Werkwijze: 

1. ME5 > Menu > Instellingen > Document > Labels veranderen volgens 
grammatica:  

2. Opgelet: opslaan (?) 
o Zoekfuncties  

o Reden: 
1. De SCORE-woordenschat leren kennen 
2. Tijdens modelleren doelwoord eenvoudig opzoeken 
3. Wil je SCORE personaliseren? Ga eerst even na of het woord nog niet in 

SCORE staat 
o Pagina’s importeren en exporteren 

o Reden: Heb je eigen pagina’s gemaakt in SCORE 1.76, maar wil je nu werken met 
SCORE 2.0? Importeer je eigen pagina’s in SCORE 2.0.:  

o Bediening: scangroepen en prescan in blokken 

 

http://www.jabblasoft.com/files/helpfiles/mindexpress5_nl_webhelp/ta_pagina_s_uitwisselen_tussen_documenten.html?hl=pagina%2Cimporteren


De vernieuwingen in SCORE 2.0 
 

Nieuw Meer info 
1. Uitbreiding en herorganisatie woordenschat:  
 
o Andere kernwoordenschat op startpagina: vanuit ervaringen in de 

dagelijkse praktijk (practice based) zijn kernwoorden toegevoegd aan 
de evidence based woordenlijst.   

o Meer subcategorieën: alle categorieën zijn flink uitgebreid met 
subcategorieën zoals de feestdagen, buiten spelen, geld en dieren.  

o Grotere woordenschat: deze is met circa 1000 nieuwe symbolen 
stevig uitgebreid.   

o Meer ‘kant-en-klare’ zinnen (formulaic language): in Score v2 vind je 
nu veel zinnen om snel in contact te komen, snel hulp te vragen of snel 
iets te regelen. Ook in de subcategorieën zijn meer ‘kant-en-klare’ 
zinnen te vinden.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuw Meer info 
2. Mogelijkheid om middenvak te vergroten 

o Reden:  
i. vereenvoudigen weergave (bv. in kader van visus en 

verwerking …)  
ii. eenvoudig exploreren randwoordenschat in dynamisch 

middenblok 
o Werkwijze:  

i. In het dynamisch middenblok staat rechtsboven een 
vakje dat de subcategorie visualiseert. 

ii. Selecteer dit vakje. 
iii. Het dynamisch middelblok neemt nu het volledige 

scherm in. 
iv. Wil je terugkeren naar de vorige weergave?  

Selecteer opnieuw het vakje dat de subcategorie 
visualiseert.    

 



Nieuw Meer info 
3. Info om je SCORE uit te breiden 

o Reden:  
i. Eigen woorden, frases en zinnen toevoegen volgens 

de SCORE-principes 
ii. Hulp om de juiste stijl en acties te gebruiken 

o Werkwijze: 
i. Ga naar “Kletsen”  
ii. Selecteer de drie zwarte stippen “...” in de dynamische 

keuzelijst 
iii. Ga vervolgens naar “een nieuw plaatje” 
iv. Volg de instructies op deze pagina 

  
 

Nieuw Meer info 
4. Makkelijker personaliseren. 

o Om snel Score aan te passen aan de gebruiker zijn er een 
aantal bladen die je meteen persoonlijk kan maken. 
Voorbeelden zijn: 

i.  de foto’s bij personen zoals “gezin/familie”, “school”, 
“therapeuten” en “vrienden 

ii. een blad ‘over mij’ waarin je de hobby’s, lievelingseten 
etc. kan invullen 

iii. favoriete tv programma’s en tv figuren. 
o Werkwijze:  

i. Ga naar één van bovenstaande voorbeeldpagina’s (bv. 
“kletsen” > “over mij” (via de drie zwarte puntjes) 

ii. Ga naar “Bewerken” 
iii. Dubbelklik op het dynamisch blok. Zo wordt je 

automatisch naar de doelpagina gebracht, die je wil 
bewerken. 

iv. Pas figuur, label en tekstactie aan. 
v. Ga terug naar pagina 1. 
vi. Kies je gewenste bedieningsmethode. 

 

 



Nieuw Meer info 
5. Duidelijke visualisatie van lege kant-en-klare pagina’s 

o Reden: 
verduidelijken waar je eigen subcategorieën, woorden, frases 
en zinnen vlot kan toevoegen 

 

 
 

Nieuw Meer info 
6. Pagina voor Visual Scene Display 

o Reden: 
Ruimte bieden om een contextuele communicatiekaart te maken 
rond een bepaald onderwerp. 

o Werkwijze: 
i. Ga naar “media/extra’s” 
ii. Ga vervolgens naar “VSD” 
iii. Volg de instructies op deze pagina  

 
 

 
  

 

 

 

 

 



Nieuw Meer info 
7. Nieuwe visualisaties voor bepaalde functies 

o Reden: visuele rust en consistentie 
 
 

 
 
 
  

  



Nieuw  Meer info  

8. Pre-grammatica  
o De mogelijkheden qua grammatica zijn nog steeds beschikbaar in 

SCORE v2.   
Concreet: na het aanklikken van een woord,   

i.  kan je in de dynamische keuzelijst een vervoeging of 
verbuiging toepassen.  

ii.Kan je op pagina 1 de persoon aanpassen  
  
  
  
  

o In SCORE v2.. kan je echter ook vooraf een vervoeging of 
verbuiging opgeven.  

o Reden:  

i. Zo is het mogelijk om proactief de juiste vorm te bouwen. Zo 
krijg je meteen de juiste vorm, zonder eerst de basisvorm te 
horen.  

o Werkwijze  
i. Wil je ook pre-grammatica kunnen toepassen in SCORE? Zet 

de ‘grammatica (vooraf)’-knop aan in je SCORE  
1. Ga naar “instellingen”  
2. Selecteer “grammatica (vooraf)”  
3. Bevestig je keuze door “ja” te klikken.  

ii. Selecteer “grammatica (vooraf)”  
iii. Selecteer de gewenste vorm van het werkwoord  
iv. Of selecteer de drie zwarte stippen, als je een zelfstandig 

naamwoord wil verbuigen  
  
je kan het vakje “grammatica (vooraf)” onzichtbaar maken  

  
     
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Nieuw Meer info 
9. Verkleinvormen  

o Reden: in Mind Express 5 kan je zelfstandige naamwoorden in 
de verkleinvorm (enkelvoud en meervoud) zetten. 
Bijgevolg werd dit toegevoegd aan de pre- en post-grammatica-
acties in SCORE 2.0. 

o Werkwijze: 
i. Post-grammatica:  

1. Selecteer een zelfstandig naamwoord 
2. Selecteer de gewenste verkleinvorm in de 

dynamische keuzelijst 
ii. Pre-grammatica 

1. Selecteer het vakje “grammatica (vooraf)” 
2. Selecteer de drie zwarte stippen “...” in de 

dynamische keuzelijst 
3. Selecteer de gewenste verkleinvorm in de 

dynamische keuzelijst 
4. Selecteer een zelfstandig naamwoord 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



Nieuw Meer info 
10. Tussenvoegsels: nieuwe visualisatie, locatie en stijl 

o Reden:  
i. Door de uitbreiding van de grammaticale 

mogelijkheden, werd de positie en visualisatie van 
verschillende functietoetsen opnieuw geëvalueerd. 

ii. De tussenvoegsels zelf hebben een groter lettertype 
gekregen, zodat ze eenvoudiger te lezen zijn. 

o Werkwijze: 
i. Selecteer het vakje “grammatica (vooraf)” 
ii. Selecteer het vakje “tussenvoegsels” 

 
 

 
 

Nieuw Meer info 
11. Speciale tekens 

o Werkwijze:  
i. Ga naar “toetsenbord” 
ii. Ga vervolgens naar “letters/speciale tekens” 
iii. Selecteer het vakje “meer” 
iv. Selecteer de gewenste letter of het gewenst teken 

 

 
 

 

 

 



Nieuw Meer info 
12. Hoofdletter maken 

o Werkwijze: 
i. Ga naar “toetsenbord” 
ii. Ga vervolgens naar “hoofdletter maken” 
iii. Selecteer de gewenste hoofdletter 
iv. SCORE keert automatisch terug naar de reguliere 

letterkaart (“letters/speciale tekens”) 
Deze functionaliteit werkt dus een beetje zoals een 
Caps-toets. 

 
 

Nieuw Meer info 
13. ME5-zoekfunctie geïntegreerd in SCORE 2.0. 

o Reden: 
i. Tijdens het modelleren eenvoudig een doelwoord 

kunnen opzoeken. 
ii. Wil je SCORE personaliseren? Ga eerst even na of het 

woord nog niet in SCORE staat. 
o Werkwijze: 

i. Typ het gezochte woord in de notitie 
1. Met een aangesloten toetsenbord 
2. Of met het onscreen toetsenbord van je 

Windows-toestel 
3. Of met een letterkaart in SCORE 

ii. Ga naar “instellingen” 
iii. Selecteer “woord zoeken” 
iv. Het pop-upvenster “Zoeken” verschijnt. Als je getypte 

woord in SCORE aanwezig is, zie je hier het resultaat 
van je zoekopdracht. 

v. Klik op het zoekresultaat. Mind Express leidt je via een 
gekleurd pad naar de locatie van het woord.  

 

 

 



Nieuw Meer info 
14. Alternatieve woordvoorspelling met symbolen 

o Reden: 
i. In Mind Express 5 heb je niet alleen een reguliere 

woordvoorspeller ter beschikking, maar ook een 
alternatieve woordvoorspeller.   
Zo krijg je spellingcorrecties te zien, wanneer je al één 
of meerdere spellingfouten typte in de aanzet van je 
woord.  

ii. Om geletterdheid maximaal te ondersteunen en 
stimuleren in SCORE, werden daarom alvast 2 
alternatieve woordvoorspellingsvakjes toegevoegd 

o Werkwijze:  
i. Ga naar “toetsenbord” 
ii. Kies je gewenste toetsenbord (“letters/speciale tekens” 

of ‘hoofdletters” of “fonetisch” of “hoofdletter maken”) 
iii. Vorm je woord met het toetsenbord 
iv. De alternatieve woordvoorspelling zal correcties 

suggereren, wanneer je een spellingfout maakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuw Meer info 
15. Ruimte voor eigen foto’s en familieleden  

o Reden: 
De subcategorie “gezin/familie” wordt vaak gepersonaliseerd.  

i. In SCORE 2.0. heb je nu alvast twee pagina’s om de 
nodige ruimte te bieden. 

ii. Op beide pagina’s zijn er vakjes voorzien om eigen 
foto’s toe te voegen. 

o Werkwijze: 
i. Ga naar “mensen” 
ii. Ga vervolgens naar “gezin/familie” 
iii. In ME5 > Menu > “Bewerken” 
iv. Dubbelklik op het dynamisch middenblok 
v. Je wordt naar de achterliggende doelpagina gebracht. 

Daar kan je de inhoud van de pagina bewerken.  
Meer info over het bewerken van vakjes, vind je in de 
handleiding en in onze instructievideo’s: 

1. https://www.jabbla.com/instructievideo/  
2. https://www.jabbla.com/faq/handleidingen/  

 

 

 
 
 
 

 

Nieuw Meer info 
16. Nieuwe radiostations 

o Reden: een aantal radiostations waren niet langer operationeel 
o Beluisteren:  

i. Ga naar “media/extra’s” 
ii. Ga vervolgens naar “internet radio” 
iii. Klik op een vakje met een radiostation 
iv. Wacht een aantal seconden 
v. De radio begint te spelen 

 

https://www.jabbla.com/instructievideo/
https://www.jabbla.com/faq/handleidingen/


Nieuw Meer info 
17. Muziek, video’s en foto’s in dynamische lijsten. Deze bestanden staan 

niet meer in folders op je computer. 
o Reden: je muziek, video’s en foto’s worden mee geëxporteerd, 

alsook mee opgenomen in een eventuele back-up in de cloud. 
 

 
 

 

Nieuw Meer info 
18. De stijlen in SCORE v2 hebben rechte hoeken (geen afgeronde hoeken 

meer). 
o Reden: visuele rust 

 
 

 

 

 

 



Nieuw Meer info 
19. Geluidseffecten in de categorie “dieren/natuur”, “verkeer” en 

“opmerkingen”. Beluisteren: 
o Dieren/natuur 

i. Ga naar “dieren/natuur” 
ii. Ga vervolgens naar “huisdieren” of “boerderijdieren” 
iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker 

o Verkeer 
i. Ga naar “onderweg” 
ii. Ga vervolgens naar “verkeer” 
iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker 

o Opmerkingen 
i. Ga naar “kletsen” 
ii. Ga vervolgens naar “opmerkingen (via de drie zwarte 

puntjes)” 
iii. Klik op een vakje met een icoontje van een luidspreker 

 
 

 
 

 

 

Nieuw Meer info 
20. Meerdere fotoboekjes in SCORE v2. 

o In SCORE v 1.76 had je één fotoboekje. In SCORE v2 zijn er 
alvast 6 kant-en-klare fotoboekjes.  

o Werkwijze om fotoboekjes te raadplegen 
i. Ga naar “media/extra’s” 
ii. Ga naar “foto’s” 
iii. Klik op een vakje met een figuur. Op die manier word 

je naar een fotoboekje gebracht.  
o Werkwijze om als begeleider (in “Bewerken”) foto’s toe te 

voegen aan de fotoboekjes: wil je eigen foto’s toevoegen? 
Raadpleeg dan dit stappenplannetje* 

 
 



*Fotoboek maken 
1. Maak foto’s en plaats deze op de harde schijf van de computer of een geheugenkaart of een USB-stick… 
2. Ga naar “foto’s” in SCORE: 

In ME5 > In je profiel > In SCORE v2 > “media/extra’s” > “foto’s” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Ga naar “Bewerken” 

 
 

4. Dubbelklik op het dynamisch blok.  
Zo word je automatisch naar het overzicht met fotoboekjes gebracht.

 



5. Pas de visualisatie van het fotoboekje aan. Klik hiervoor op het vakje dat je wil bewerken of invullen.  
Tip: kijk hoe er te werk gegaan is bij de voorbeeldboekjes. Deze werkwijze kan je kopiëren voor je eigen, nieuwe fotoboekje. Vul dit vakje met: 
 

a. Een figuur om je fotoboekje te visualiseren 
b. Een label, als benaming van het fotoboekje 
c. Controleer of de correcte actie “Dynamische inhoud” > “Pagina weergeven” opgegeven staat. Ga ook na of de juiste pagina in het 

dynamisch blok getoond wordt. 
 

 
 
6. Ga terug naar pagina 1 en stop het bewerken. 

 
 

 
 

7. Ga terug naar “media/extra’s” > “foto’s”  
8. Klik op het fotoboekje met de nieuwe visualisatie.  

Je wordt automatisch naar dit fotoboekje gebracht. 
 
 



9. Ga terug naar “Bewerken”. Dubbelklik op het groot vak, waarin je je foto’s wil tonen. 
Je wordt automatisch naar de dynamische lijst gebracht, waar je de foto’s kan toevoegen.  
 

 
 

10. Vul deze vakjes met: 
 

d. Een foto als figuur.  
i. Ga naar de locatie op je computer, waar je gewenste foto’s opgeslagen staan. 

 

 
 

 
 
 

 



ii. Tip: je kan ook rechtstreeks vanuit het “Figuur kiezen”-venster een foto nemen, zodat deze meteen in het geselecteerde vakje 
wordt geplaatst. 
 

 
 

e. Indien gewenst: een label  
f. Indien gewenst: een actie “Tekst”, als er een tekst uitgesproken moet worden, wanneer een foto aangeklikt wordt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Wijzig de paginatitel 
 

 
 
 

12. Ga terug naar pagina 1 en stop het bewerken. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nieuw Meer info 
21. Mogelijkheid om camera-foto’s toe te voegen aan een fotoboekje 

o Werkwijze 
i. Maak een foto via “media/extra’s” > camera. 
ii. Ga vervolgens naar de camera-foto’s.  

Dit kan ook via: 
1. naar “media/extra’s” 
2. Ga naar “foto’s” 
3. Ga naar “naar camera-foto’s” 

iii. Blader naar de camera-foto die je wil toevoegen aan 
een fotoboekje. 

iv. Gewenste foto gevonden? Klik dan op “toevoegen aan 
fotoboek” 

v. Klik op het fotoboekje, waar je de camera-foto aan wil 
toevoegen. 

vi. Resultaat bekijken? Blader in het fotoboekje totdat je de 
foto vond. 

vii. Wil je de foto terug wissen uit het fotoboek? Dit kan je 
enkel doen als begeleider via “Bewerken”. Ga naar de 
dynamische lijst van het fotoboekje en verwijder het 
vakje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw Meer info 
22. Uitspraakwoordenboek 

o Net zoals bij Aloha, kan je ook meteen een 
uitspraakwoordenboek toevoegen aan je SCORE v2 

o Reden: 
Er is een uitspraakwoordenboek ontwikkeld door ALOHA in 
Mind Express 5. Dit uitspraakwoordenboek is oorspronkelijk 
bedoeld voor de kinderstemmen van Acapela.  

 

 

 
 

Nieuw Meer info 
23. Weekplanner 

o Je kan met je SCORE-woordenschat een overzicht van je 
weekactiviteiten creëren.  

o Werkwijze: 
i. Zet de gewenste activiteit in je notitiebalk. 
ii. Ga naar “tijd” 
iii. Ga naar “weekplanner” (via de drie zwarte puntjes) 
iv. Selecteer het vakje “Boodschap opslaan” 
v. Selecteer vervolgens het vakje, waarin je de boodschap 

wil opslaan.  
vi. Wil je de activiteit terug wissen uit de weekplanner? 

Wis je notitiebalk en sla deze lege notitie op in het 
vakje dat je wil wissen. Je gaat het vakje dus 
overschrijven. 

 

 

 

 

 


