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Wie zijn we?

Bib voor mensen met een leesbeperking: blind, slechtziend,

fysieke beperking, afasie, dyslexie

Verklaring op eer Volledig gratis



45.000 Daisy- en 18.000 brailleboeken



Verzend- en onlinebibliotheek



Anderslezen-app

Verzend- en onlinebibliotheek



© Sarah Beyens (leerkracht): “Laura is 10, kwam sinds

dit jaar op onze school en heeft o.a. dyslexie. Ze maakte

pas nu kennis met Luisterpunt en vertelde deze week

nog hoe blij ze was dat ze nu voor het eerst ZELF een

echt boek kon lezen! Dus, merci!”

± 5% van de lagere 

schoolkinderen heeft in 

die mate dyslexie
dat ze hulpmiddelen 

nodig hebben

(wat niet wil zeggen dat 

ze die krijgen)



[https://youtu.be/qlauhoDBbuc]  

https://youtu.be/qlauhoDBbuc
https://youtu.be/qlauhoDBbuc


Welke voordelen?

Aanpasbare

voorleessnelheid

Dezelfde boeken

als leeftijdsgenoten

Positief

zelfbeeld

Taalrijkdom



Welkom in de 

wondere

boekenwereld!



Aanbod
Meer dan 45.000 

Daisy-luisterboeken, 

waarvan 7.000 voor 

de jeugd



Auteurs lezen voor

www.youtube.com/luisterpuntbib

http://www.youtube.com/luisterpuntbib


Catalogus daisybraille.bibliotheek.be

https://daisybraille.bibliotheek.be/


bibliotheek.be

https://bibliotheek.be/


Aanbod

https://www.deleesjury.be/




Groteletterdruk

www.luisterpuntbibliotheek.be/deleesjury

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/deleesjury


http://www.boekenzoeker.be/


https://www.boekenzoeker.be/alles-komt-goed-altijd


Daisy-boeken afspelen?
Daisy-software Dolphin Easyreader

https://yourdolphin.com/products/individuals/easyreader-app


Daisy-boeken afspelen?
Handigste optie: 

Anderslezen-app



Hoe werkt het? De Anderslezen-app



Hoe werkt het? De Anderslezen-app



Daisy-boeken op school

BuBaO Klavertje 3 Bilzen 



© VBS De Watermolen Heule | Céline Vansteenkiste © BuBaO Bilzen |Geertrui Ronsmans

© BuBaO Bilzen |Geertrui Ronsmans© BuBaO Bilzen |Geertrui Ronsmans



Foto van Imke, via de bib van Beringen. 

Voor een leesopdracht op school waren 

Imke, die zware dyslexie heeft, en haar 

mama op zoek naar de luisterversie van 

‘De grijze jager’. De bib maakte hen 

attent op de Daisy-boeken en de 

Anderslezen-app. Ze gingen meteen aan 

de slag, werden lid bij Luisterpunt en 

downloadden de app. Imke las nog 

diezelfde avond 65 pagina’s. Ze vertelde 

aan haar mama dat ze nu eindelijk 

begreep waarom haar mama liever leest 

dan een film kijkt. ♥

Daisy-boeken in de lokale bib



Samenwerking met bib
win-win kinderen en jongeren

• alle bibliotheken: scholenwerking, klasbezoeken,
activiteiten voor kinderen en jongeren, bv. 
leeskring(en) van de Leesjury, voorleesweek, 
jeugdboekenmaand, KJV …

• ook kinderen met leesmoeilijkheden (en hun ouders) 
kennen de lokale bib, ze blijven in hun vertrouwde 
omgeving

• leerkrachten en logopedisten verwijzen gemakkelijk 
door naar de gekende bib om Daisy-boeken te lenen

• Daisy-boek en gewone boek samen lenen
(leestraining, leesgevoel, concentratie, …)



± 90% van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken heeft een Daisy-werking



Daisy-online in de bib / school / WZC





• Handleiding

• Instructievideo

• Goede voorbeelden

• Promotiefilmpjes

• Beeldmateriaal

• …

www.luisterpuntbibliotheek.be/daisy-online-organisaties

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online-organisaties


Aanbod: ‘vernieuw je collectie Daisy-cd’s zonder moeite’

• Actie voor bibliotheken

• Bestel een door ons samengesteld 
pakket van 25 of 50 cd’s

• Recente prijsbeesten, bestsellers, 
Vlaamse of internationale 
klassiekers, interessante non-fictie, 
een heerlijk hoorspel, boeken 
ingelezen door de auteur, … 

www.luisterpuntbibliotheek.be/

Daisy-pakket-bibliotheken

© Bib Lommel



Daisy-online zichtbaar maken

Ik was aangenaam verrast, te merken hoeveel kinderen en 

ouders ik hoorde die zich afvroegen wat dat stickertje zou 

betekenen (wanneer je zo stilletjes in de bib zit om elk 

anders-lezen-boek te kenmerken hoor je veel hoor). Dat wil 

alvast zeggen dat het opvalt.

De leerkrachten die ik al gezien heb (dat gaan er hopelijk 

terug steeds meer worden nu de klassen opnieuw op 

bibbezoek mogen komen) zijn ofwel dankbaar en blij ofwel 

aangenaam verrast dat dit bestaat.

De klassen van het buitengewoon onderwijs die vandaag in 

de bib kwamen, hebben uitsluitend boeken gekozen met het 

"anders lezen-label". De kinderen konden het ferm goed 

uitleggen waarom ze deze boeken kozen.

- Een enthousiaste bibmedewerker in bib Tremelo



© Bib Westerlo



Bib Tremelo



Bib Moerbeke Bib Affligem



Bib Beerse





Vorming – infosessies 

• Vorming aan bibliotheekmedewerkers

- in de lokale bib – voor het team

- in onze bib

- online

• Infoavond dyslexie in de bib

- leerkrachten

- ouders

- logopedisten

Medewerkers bib Essen bij Luisterpuntbibliotheek Infoavond dyslexie - bib Menen



Daisy-boeken op de lokale bibwebsite
→ Kant-en-klare webpagina in inhoudsbibliotheek Cultuurconnect



Promotiemateriaal



Filmpjes app

https://youtu.be/qlauhoDBbuc
https://youtu.be/YQYTybXeW38


Campagne

Ik haat lezen



Daisy-boeken



ADIBoeken

Franstalige tegenhanger:  

Numabib

https://www.adibib.be/
https://www.numabib.be/


www.ikhaatlezen.be

http://www.ikhaatlezen.be/




Ik haat lezen



Promotiemateriaal



Promotiemateriaal

Voorkant Achterkant



Webinars op ikhaatlezen.be

https://www.ikhaatlezen.be/nl/begeleiders


Instagram-takeover Klascement

www.instagram.com/klascement/

http://www.instagram.com/klascement


Promotie

• Verspreid het leesplezier! 

• Vraag gratis promotiemateriaal aan

• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ik haat lezen

Luisterpunt

https://www.ikhaatlezen.be/nl/begeleiders/nieuwsbrief
https://www.facebook.com/ikhaatlezen/
https://www.facebook.com/Luisterpuntbibliotheek/
https://www.instagram.com/ikhaatlezen/
https://www.youtube.com/Luisterpuntbib
https://www.pinterest.com/ikhaatlezen/
https://twitter.com/luisterpuntbib


Cijfers - Daisy- en braillelezers en organisaties

Eind 2021 tellen we 2.224 organisaties als lid bij Luisterpunt, dit zijn vooral scholen, 
woonzorgcentra, ziekenhuizen en bibliotheken. 



Cijfers - lezers versus lezers met dyslexie



Cijfers - lezers met dyslexie



Cijfers - uitleningen lezers jeugd



Leesbeperking 

(rechtstreekse lezers)

Eind 2021:

• Blind – 7%

• Slechtziend – 25%

• Fysieke beperking – 3%

• Dyslexie – 55%

• Andere – 11%

2020

2021



Leesbeperking

(lezers – rechtstreeks

en via organisaties)

Eind 2021:

• Blind – 5%

• Slechtziend – 18%

• Fysieke beperking – 2%

• Dyslexie – 58%

• Andere – 17%



Iederéén kan lezen
www.luisterpuntbibliotheek.be

www.ikhaatlezen.be

info@luisterpuntbibliotheek.be

info@ikhaatlezen.be 

saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be


