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  Luisterpuntbibliotheek is de 

Vlaamse openbare bibliotheek 

voor personen met een 

leesbeperking 



Voor wie 
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Luisterpunt 

• verzendbibliotheek 
 

• volledig gratis: 
• gratis lidmaatschap 

• gratis boeken lenen 

• geen verzendkosten 
 

• Daisy-luisterboeken en brailleboeken 

 



Daisy 

Een Daisy-boek is een  

luisterboek dat in een studio  

wordt voorgelezen en  

op cd-rom wordt gezet  

in het Daisy-formaat.   
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   Waarom een bekendmakingscampagne? 

 
• Daisy-boeken kunnen kinderen en jongeren met leesmoeilijkheden  

echt helpen:  

minimaal: lezen oefenen (trager voorleestempo) / taalrijkdom 

in het beste geval: leesplezier ontdekken  

• Enthousiasme bij kennismaking Luisterpunt,  

maar Luisterpunt wordt slechts incidenteel ‘ontdekt’  

(beurzen, Eureka Die-’s-lekti-kus, via via, …) 

• Interesse vanuit scholen, maar ook vanuit CLB’s, logopedisten, 

hogescholen ergo, logo, leraren 

• We merken grote vraag en groot potentieel 

• Overeenkomst met de VUV 

 

 



Eureka ADIBib 



Luisterpunt 
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Website 

  
• www.ikhaatlezen.be 

- 3 rubrieken:  kids 

   ouders 

   begeleiders 

- www.facebook.com/ikhaatlezen  

- voorleesknop 

• nieuwsbrief 

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


Website 

http://www.ikhaatlezen.be/


Website 



Gebruik in school 

• Laat luisterboeken (altijd en overal) toe!  

• Schoolbib:  

– werk samen met lokale bib 

– leg eigen bruikleencollectie aan 

• Verwijs kinderen met een leesbeperking  

naar Daisy-boeken 

– lezen en luisteren tegelijk 

• Enkel voor kinderen met een leesbeperking 



De realiteit 

• 5-7% schoolgaande jeugd heeft dyslexie 

• Recht op redelijke aanpassingen!  

– bril vs luisterboek?  

– boeken lezen op juiste intellectuele niveau 

– zelfde boeken als je vrienden kunnen lezen 

– les kunnen volgen op tempo van de klas 

– taalrijkdom en lezen oefenen 

• M-decreet 

– redelijke aanpassingen / STICORDI-afspraken 

– Meldpunten discriminatie Vlaanderen: 

http://www.gelijkekansen.be 

http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Melddiscriminatie.aspx
http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Melddiscriminatie.aspx


Boeken lenen 

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

– catalogus http://daisybraille.bibliotheek.be 

– e-mail uitleen@luisterpuntbibliotheek.be 

– telefoon 070 246 070 

– in de meeste gewone bibliotheken (+ 85%) (ev. samen met het 
gewone boek) 

belangrijk: bij Luisterpunt kan je alleen Daisy-boeken lenen, de 
gewone, gedrukte boeken leen je in de gewone bib.  

 

• uitleen aan: 

  - particulieren (uitleentermijn 4 weken) 

  - bibliotheken, scholen (bruikleencollecties op maat) 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://daisybraille.bibliotheek.be/
mailto:uitleen@luisterpuntbibliotheek.be


 

 

     



Daisy-boeken 

± 21.000 Daisy-titels 
 

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

• kids: lijst in Excel op websites 

per leeftijd  

 



    Jeugdcollectie 

± 17 % van de Daisy-collectie 

+ 3.500 kinder- en jeugdboeken (tot +14j) 

• opdeling per leeftijd 

• gevarieerd aanbod: populaire boeken/auteurs, 

spannende verhalen, alle Kinder- en 

Jeugdjuryboeken, informatieve boeken 







• 85% van de gewone openbare bibliotheken 

heeft een Daisy-werking: 

– Lenen Daisy-boeken uit 

– Daisy-speler 

– Daisy-software 

 

• Lijst met alle bibliotheken op onze websites 

Samenwerking met bib 



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 leesproblemen (en hun ouders) 

kennen de lokale bib, ze blijven in hun vertrouwde 

omgeving 



• win-winsituatie kinderen en jongeren (2) 

– leerkrachten en logopedisten verwijzen gemakkelijk 

door naar de gekende bib om Daisy-boeken te lenen 

 

– inclusie 

 

– Daisy-boek en gewone boek kunnen samen worden 

geleend (leestraining, leesgevoel, concentratie, …) 

Samenwerking met bib 





Getuigenis van een mama 

Tanar ging met zijn Daisy-speler echt letterlijk op 1 dag  

van "ik haat lezen" tot "mag ik nog een boek?". 

 

"mama mag ik verder luisteren naar mijn boek?"  

 

Ik natuurlijk dolgelukkig!!!! Dat vond ik toch zoooo geweldig!  

 

En eindelijk verslindt hij nu ook boek na boek, net zoals zijn zus en ik. 

Alleen luistert hij i.p.v. te lezen.  

 

Maar hij geniet van boeken en dat is voor mij het belangrijkste!”  

 

mama Hilde, 30 mei 2012 

 



 

 

  

 

Vragen? Stel ze! 
 

Luisterpuntbibliotheek 
 

Rebecca.Joris@luisterpuntbibliotheek.be 

Saskia.Boets@luisterpuntbibliotheek.be 

info@luisterpuntbibliotheek.be 

info@ikhaatlezen.be 

02 423 04 12 – 070 246 070 
 

Veronique.Rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be 

(bruikleencollecties) 
 

www.ikhaatlezen.be - www.luisterpuntbibliotheek.be 
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