
Ik haat lezen! 

Hoe kan je anders lezen? 

Check ook ikhaatlezen.be 

Saskia Boets 

Luisterpuntbibliotheek 

Wat als lezen geen kinderspel is – Kraks@DeKrook - 18 april 2017 

http://www.ikhaatlezen.be/kids




Luisterpunt 

• openbare bibliotheek 

• voor heel Vlaanderen en Brussel 

• voor personen met een leesbeperking: 
blind, slechtziend, MS, afasie, dyslexie 

• verzendbibliotheek 

• volledig gratis: 
• gratis lidmaatschap 

• gratis boeken lenen 

• geen verzendkosten 

• ± 24.000 Daisy-luisterboeken en 
± 13.000 brailleboeken 

 





  Daisy   

   

 Een Daisy-boek is een gewoon 
boek dat in een studio wordt 
ingelezen en naar een digitaal 
bestand in het Daisy-formaat 
wordt omgezet.        



Daisy 

• Daisy = Digital Accessible Information System: 

wereldwijde standaard 

 

• Kenmerken Daisy: mp3, geheugen, navigatie 

 

• Voordelen: voorleessnelheid zelf bepalen, bladeren, 

meestal 1 boek per schijfje 

 

• Keuze tussen Daisy-cd en Daisy-online (downloaden / 

streamen) 

 

 



medley3_kids.mp3


Daisy-jeugdboeken 

± 4.200 Daisy-jeugdtitels (momenteel) 

• gevarieerd aanbod, bv. alle KJV-boeken 
vanaf groep 2 (6+), Harry Potter, Twilight, 
klassiekers, chicklit, … 

• catalogus: http://daisybraille.bibliotheek.be  

• voor kids 4x per jaar nieuwe boekenlijst via 
e-mail 

• jeugdboeken: lijst in Excel op websites - 
per leeftijd – alfabetisch op auteur 

 

http://daisybraille.bibliotheek.be/
http://www.ikhaatlezen.be/begeleiders/daisy-boeken/eerste-hulp-bij-daisy-boeken-kiezen
http://www.ikhaatlezen.be/begeleiders/daisy-boeken/eerste-hulp-bij-daisy-boeken-kiezen


boeken lenen 

• lenen is eenvoudig: 
– Mijn Luisterpunt www.luisterpuntbibliotheek.be  

– catalogus http://daisybraille.bibliotheek.be 

– e-mail uitleen@luisterpuntbibliotheek.be 

– telefoon 02 423 04 11 

– in de meeste gewone bibliotheken (88%) 

 

• keuze tussen Daisy-cd en Daisy-online 
(Daisy-online momenteel alleen voor particulieren) 
 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://daisybraille.bibliotheek.be/
mailto:uitleen@luisterpuntbibliotheek.be
http://www.ikhaatlezen.be/begeleiders/daisy-boeken/eerste-hulp-bij-daisy-boeken-kiezen




http://daisybraille.bibliotheek.be/


Daisy-spelers 

Victor Reader – Plextalk – Amis-software – Anderslezen app 

 

 

 

 

 



Daisy-software 



Amis – software  

 

 

 

 

 

Daisy-software – Wablieft boek 
Alleen deze boeken full-text-full-audio 



Daisy-app 

Anderslezen app 

voor iOS en Android 

• momenteel nog gratis 

• streamen en downloaden 

• navigeren / voorleessnelheid aanpassen 

 

 



anderslezen app 



anderslezen app 



anderslezen app 



anderslezen app 



Daisy-spelers? 

    
Je kan Daisy-boeken ook beluisteren 

met: 

- Windows Media Player 

- elke cd- en dvd-speler die mp3 speelt 

nadelen: - (meestal) geen geheugen! 

  - geen aangepaste voorleessnelheid! 

- geen navigatiemogelijkheden 



Julie.mp3




 meer dan 4 op 5 openbare bibliotheken 

(88%) bouwt Daisy-werking uit (Daisy-

boeken + Daisy-speler), of 278 bibliotheken 

hebben samen meer dan 80.000 Daisy-

boeken van Luisterpunt 
 

 

 





     

 samenwerking met bib 

• win-winsituatie kinderen en jongeren 

– alle bibliotheken hebben een scholenwerking, 

ontvangen klasbezoeken, organiseren 

activiteiten voor kinderen en jongeren zoals 

voorleesweek, jeugdboekenweek, KJV … 

– ook kinderen met leesmoeilijkheden (en hun 

ouders) kennen de lokale bib, ze blijven in 

hun vertrouwde omgeving 

 

 

 



     

 samenwerking met bib 

• win-winsituatie kinderen en jongeren (2) 

– leerkrachten en logopedisten verwijzen 

gemakkelijk door naar de gekende bib om 

Daisy-boeken te lenen 

– Daisy-boek en gewone boek kunnen samen 

worden geleend (leestraining, leesgevoel, 

concentratie, …) 

 

 

 

 



Combinatie boek + Daisy-versie 

 

    



Boek + Daisy-boek In boek meevolgen met leesliniaal 

(rode geleidelijn en 1,5 vergroting) 



Welk boekenrek kies jij? 

presentatie in de bib 







 

Collectie en lees(hulp)middelen in de bib 

• Luisterboeken en Daisy-boeken 

• Makkelijk lezen boeken 

• Lees(hulp)middelen: software, apps, Daisy-
spelers, tablets, enz. 

• eBoeken en eReaders 

• Bib = meer dan (gedrukte boeken): muziek film, 
games, digitale bronnen 

• Lees- en schrijfsoftware op bibliotheekcomputers 

• Focus op fun! 

  

  



leesliniaal – KJV-groteletter 



boekenzoeker.org 

http://boekenzoeker.org/acht/page.aspx


reading dogs 

http://www.tdi-

dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Childre

n+Reading+to+Dogs 

 

Kinderen met leesmoeilijkheden 

• geen angst om voor te lezen voor een 

hond (worden niet ‘beoordeeld’) 

• kinderen zijn ontspannen 

• prima leestraining + bevordert 

zelfvertrouwen 

 

Therapy Dogs International (TDI®) 

• vrijwilligersorganisatie 

• sinds 1976 – New Jersey 

• in 2012: 24.750 honden (niet enkel bij 

kinderen) 

 

 

http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Children+Reading+to+Dogs
http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Children+Reading+to+Dogs
http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Children+Reading+to+Dogs
http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Children+Reading+to+Dogs


reading dogs 

Voorleeshond.nl 

– bib Nijmegen 



Eureka ADIBib - www.adibib.be 
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Basisonderwijs en secundair onderwijs 

 Leerlingen met een attest 

o Dyslexie 

o Dyspraxie 

o Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en basisaanbod 

o GON 

o Gemotiveerd verslag 

o Verslag  

o ADIBIb-attest 

 

Hoger onderwijs 
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www.adibib.be 

 

 

 2 voorwaarden 

 Attest 

 Gedrukte boek in bezit  
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http://www.adibib.be/


Mag een computer bij elk examen, ook voor 

Franse spelling? 

 Is het wel eerlijk dat de ene leerling een 

hulpmiddel heeft en de andere niet? 

Hoe moeten we dit aan ouders verkopen? 

Moeten wij dan voor iedereen een laptop 

voorzien? 

… 
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Eeeer 

Ere 

ere 





website 

  
o www.ikhaatlezen.be 

- 3 rubrieken:  kids 

   ouders 

   begeleiders 

- Facebook 

- voorleesknop 

o Nieuwsbrief 

http://www.ikhaatlezen.be/


Homepagina ikhaatlezen.be 

http://www.ikhaatlezen.be/


ikhaatlezen.be - kidspagina 



 

 

  

 

Vragen? Stel ze! 
 

Luisterpuntbibliotheek 

 Saskia Boets 

 saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be 

 info@luisterpuntbibliotheek.be 

 info@ikhaatlezen.be 

 02 423 04 13 – 02 423 04 11 
 

 

 www.ikhaatlezen.be - www.luisterpuntbibliotheek.be 

 www.facebook.com/ikhaatlezen   

 

http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.facebook.com/ikhaatlezen
http://www.facebook.com/ikhaatlezen

