
Daisy-online, ook in jouw bib!



Luisterpunt

• openbare bibliotheek

• voor heel Vlaanderen en Brussel

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

• verzend- / online-bibliotheek

• volledig gratis:
• gratis lidmaatschap

• gratis boeken lenen

• geen verzendkosten

• ± 26.000 Daisy-luisterboeken en
± 15.000 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)



medley2_kids.mp3


Daisy-jeugdboeken

+ 4.000 Daisy-jeugdtitels (momenteel)

• gevarieerd aanbod, bv. alle KJV-boeken 
vanaf groep 2 (6+), Marc De Bel, 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


https://youtu.be/PGB59YunF4Y


boeken lenen

• lenen is eenvoudig:

– Mijn Luisterpunt 
www.luisterpuntbibliotheek.be

– catalogus http://daisybraille.bibliotheek.be

– e-mail info@luisterpuntbibliotheek.be
of 
veronique.rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be

– telefoon 02 423 04 11 uitleendienst
of 02 423 04 18 Véronique (deeltijds)

• keuze tussen Daisy-cd en Daisy-online

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://daisybraille.bibliotheek.be/
mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be
mailto:veronique.rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be




http://daisybraille.bibliotheek.be/
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Daisy-spelers

Victor Reader – Plextalk – Amis-software – Anderslezen app



Daisy-software (freeware)



Daisy-online, ook in jouw bib!



Info, handleiding en 

promotiemateriaal op 

https://www.luisterpuntbibliotheek.

be/nl/daisy-online-organisaties

Check ook onze nieuwsbrief voor 

de laatste nieuwtjes en weetjes!

Daisy-online, ook in jouw bib!

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


• sinds eind 2014

• veel kinderziektes

• vanaf 2016 stilaan stabieler

• eind 2017: 47% van onze 

particuliere Daisy-lezers is 

online-lezer

Daisy-online, bij Luisterpunt



Daisy-online, ook in jouw bib!

Mijn Luisterpunt

Daisy-online:

online boekenplanken voor bib-gebruikers

max. 5 boeken per lezer (geen uitleentermijn)

eenvoudig en snel

Anderslezen-app

iOS en Android

gratis





Daisy-online, ook in jouw bib













anderslezen-app (Daisy)

Anderslezen-app

voor iOS en Android

• gratis

• streamen en downloaden

• navigeren / voorleessnelheid aanpassen

• verbonden met boekenplank Luisterpunt

• inloggen met lenersnummer en geboortedatum

• lezen kan altijd en overal (niet alleen in de bib)



anderslezen app

medley2_kids.mp3


anderslezen-app

 lenersnummer

 geboortedatum 

dd-mm-jjjj



anderslezen-app



anderslezen-app



anderslezen-app



anderslezen-app



anderslezen-app



Luisterpunt

© 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 een echt 

boek kon lezen! Dus, Merci!” (e-mail oktober 2018)



Bedankt voor je aandacht!

Vragen? Stel ze gerust.

info@luisterpuntbibliotheek.be

info@ikhaatlezen.be

saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be | diego.anthoons@luisterpuntbibliotheek.be

coördinator communicatie en promotie   | medewerker communicatie en promotie

hoofd dagelijkse werking

veronique.rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be

contactpersoon samenwerking bibliotheken / bruikleencollecties

www.luisterpuntbibliotheek.be - www.facebook.com/luisterpuntbibliotheek

www.ikhaatlezen.be - www.facebook.com/ikhaatlezen

Nieuwsbrieven: https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/partners/nieuwsbrief

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.facebook.com/luisterpuntbibliotheek
http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.facebook.com/ikhaatlezen
https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/partners/nieuwsbrief

