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Core First
Handleidingen Nederlandse paginaset

De Core First-paginaset bestaat uit verschillende hulpmiddelen die via de werkbalk kunnen worden geopend. Deze hulpmidde-
len zijn onder andere Core, Snelspraak, Onderwerpen, Toetsenbord en Dashboard.

Kernwoorden
Kernwoorden zijn hoogfrequente woorden die in de meeste zinnen worden gebruikt. Deze woorden zijn geselecteerd op basis
van beoordeling door experts en bewijs uit taalkundig onderzoek. De kernwoorden zijn ingedeeld en voorzien van een kleurco-
dering op basis van hun onderdeel van de spraak.

De kernwoorden zijn georganiseerd en worden door een deel van de spraak van een kleurcodering voorzien. Van links naar
rechts zijn dit: vragen (blauw), voornaamwoorden (geel), werkwoorden (groen), kleine woordjes (oranje). Koppelingen naar extra
woordenlijsten zijn beschikbaar onderaan elke groep en in de roze knoppen aan de rechterkant.

De werkwoordknoppen op de pagina Kernwoorden zijn gekoppeld aan een afzonderlijke pagina waar u de werkwoordstijd kunt
kiezen: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid tegenwoordige tijd. Nadat u een van de werkwoordstijden hebt geselecteerd,
gaat u automatisch terug naar de pagina Kernwoorden.

Bij rastergroottes van 4x4 en kleiner zijn de werkwoordknoppen niet gekoppeld aan de pagina's met werkwoordstijden, omwille
van het beperkte aantal beschikbare knoppen en om de keuzes voor een gebruiker te vereenvoudigen die op dit niveau werkt.
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Woordenlijsten
Woordenlijsten zijn lijsten met afzonderlijke woorden die ingedeeld op categorieën. Gebruik ze als zelfstandige woorden, in
combinatie met kernwoorden of in onderlinge combinaties om uitingen en zinnen te vormen. Om vanuit de kernpagina naar de

woordenlijsten te gaan, selecteert u de knop Alle Woordenlijsten.

Met de knop Kleine woordjes (beschikbaar bij rastergroottes van 4x4 en groter) krijgt u toegang tot extra woorden
om natuurlijker klinkende uitingen en zinnen te maken.

De meeste woordenlijsten geven de woorden alfabetisch weer. In een klein aantal woordenlijsten zijn de woorden ingedeeld op
hun functionaliteit. De woordenlijst Persoonlijk bevat lege knoppen waaraan de gebruiker eigen woorden kan toevoegen die
voor hem of haar belangrijk zijn.

Core First bevat 35 woordenlijsten.

Snelspraak
In Snelspraak vindt u kleine woorden en uitingen om het gesprek op gang te houden, aandacht te trekken of een opmerking te
maken. Hierin staan ook veelgebruikte zinnen of uitingen voor persoonlijke behoeften, begroetingen, sociale interacties, gevoe-
lens en vragen en om de communicatie te hervatten.

Toetsenbord
Core First bevat verschillende toetsenbordindelingen, waaronder

● Passend bij het raster: elke rastergrootte (de indeling komt automatisch overeen met de huidige instelling voor de
grootte van de paginaset). Letters worden in alfabetische volgorde weergegeven.

● QWERTY: rastergrootte 8x10 bij een standaard QWERTY-indeling.
● ABC: 8x10 rastergrootte, met letters in alfabetische volgorde.
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Toetsenbordpagina's bevatten woordvoorspelling.

Om uw toetsenbord te wijzigen, gaat u naar Bewerken>Paginaset>Toetsenbordpagina en selecteert u vervolgens
de toetsenbordpagina die u wilt gebruiken.

Onderwerpen
Onderwerpen zijn voorgeprogrammeerde boodschappen die zijn ingedeeld op specifieke situaties. Deze pagina's bieden snelle
toegang tot veelgebruitke boodschappen binnen een vertrouwde context.

Core First bevat 15 onderwerpen. De opgenomen onderwerpen zijn gekozen om aan te sluiten bij de behoeften van personen
van verschillende leeftijden, in uiteenlopende omgevingen en met verschillende behoeften.

Onderwerpen bevatten boodschappen die zijn ingedeeld op basis van communicatieve bedoeling: vragen (blauw), verzoeken
en algemene opmerkingen (oranje), positieve opmerkingen (groen), negatieve opmerkingen (rood). Lege knoppen (paars) kun-
nen worden ingevuld met aangepaste boodschappen.

Elke onderwerppagina heeft een knop Trefwoorden (specifieke woorden die gerelateerd zijn aan dat onderwerp) en

de knop Ondersteuning (visuele ondersteuning om problematisch gedrag te helpen beheersen).

Dashboard
Het dashboard bevat pagina's voor volumeregelingen en afstandsbedieningen voor het bedienen van infraroodapparaten (alleen
voor ondersteunde hardware).
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