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Voorleesplezier!
 Voor kinderen en volwassenen met een (ernstige)  
 visuele en verstandelijke beperking



Waarom voorlezen?
Voorlezen is samen plezier hebben. Het wordt nog leuker als u interactief voorleest.  
Dat betekent samen een boek kiezen, over het verhaal praten en samen kijken naar de  
plaatjes. Dit is anders dan voorlezen, waarbij u een verhaal vertelt terwijl uw kind alleen 
luistert. Ook volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking vinden het fijn  
om voorgelezen te worden en samen over het verhaal te praten.

Tip: Neem het kind ook eens mee als u een boek gaat kopen en laat ervaren wat een 
boekwinkel is. Bekijk samen een boek; de voorkant, achterkant en de rug, en ga in huis  
op zoek naar boeken.

Tip: Betrek uw kind erbij als u zelf leest. Laat bijvoorbeeld zien dat u een boodschap-
penlijstje maakt of plak woorden in zwartschrift en/of braille bij verschillende voor-
werpen in huis. Zo maakt uw kind kennis met het geschreven woord.

Wat is belangrijk bij het voorlezen?
Praat met uw kind over het verhaal. Bekijk samen de plaatjes of verken de voelbare afbeel-
dingen in tastboeken. Voor kinderen (en volwassenen) met een visuele en verstandelijke 
beperking zijn belevingsverhalen heel waardevol. Hierbij vertelt u een verhaal of leest u 
voor uit een boek. Daarbij gebruikt u echte voorwerpen en doet u geluiden na van dingen, 
mensen of dieren die in het verhaal voorkomen. Door verschillende zintuigen aan te spre-
ken worden de verhalen begrijpelijker. Bovendien hebt u zo samen een leuk belevings-
moment. U kunt de verhalen het beste individueel aanpassen aan de interesses en bele-
vingswereld van het kind. 

Tip: Gebruik boeken met felle 
kleuren en weinig details. Bij een 
drukke plaat kunt u een kijkvenster 
gebruiken (raampje in een stuk 
papier of karton) of een deel van 
de plaat afdekken en de plaat in 
delen bekijken. Dan krijgt uw kind 
niet teveel informatie ineens te 
verwerken.

Tip: Op www.visio.org/leesplezier 
zijn 5 verhalen te downloaden met  
een lijst van voorwerpen die gebruikt 
kunnen worden tijdens het voorlezen.

http://www.visio.org/leesplezier


Tip: Maak gebruik van sprekende boeken met een touch screen, zodat uw kind zelf 
kan bladeren. Kijk hiervoor eens op www.sprekendboek.nl.

Wanneer leest u voor?
Kies een vast moment op de dag, bijvoorbeeld voor het slapen gaan of op een ander  
moment dat in het dagritme past. Zoek een rustig plekje en neem de tijd.  

Tip: De voorleestijd altijd starten én afsluiten met een liedje geeft duidelijkheid  
en maakt het voorlezen nog leuker. 

 
Waar kunt u boeken vinden?
In de boekwinkel of op internet kunt u terecht voor uiteenlopende kinderboeken. Zoek voor 
slechtziende kinderen naar boeken met duidelijke plaatjes. Uitgeverij Lemniscaat heeft een 
aantal boeken gemaakt met tastbare illustraties. Via www.visio.org/tastboek zijn deze te 
bestellen. 

In de bibliotheek vindt u voelboekjes voor baby’s of voorleesboeken voor oudere kinderen. 
Kinderen kunnen gratis lid worden om boeken te lenen. Volwassenen kunnen ook lid 
worden van de bibliotheek, hier zijn 
echter wel kosten aan verbonden. 
De lidmaatschapskosten verschillen 
per bibliotheek. 

Speciale boeken lenen
Speciale boeken, zoals voel- of tast-
boeken, gesproken boeken, brailleboeken 
en jumboboeken zijn te vinden bij 
Bibliotheekservice Passend Lezen. 
Ook hier kan uw kind tot 18 jaar gratis lid 
worden. Jumboboeken zijn boeken met 
een groter lettertype. De voeljeleesboek-
serie bestaat uit heel eenvoudige braille 
zelfleesboeken met een verhaaltje en 
tactiel verantwoorde (voelbare) plaatjes 
om het leesplezier te stimuleren bij zeer 
slechtziende en blinde kinderen. Er zijn 
eveneens titels voor kinderen bij wie 
braille leren lezen wat langzamer gaat.

http://www.sprekendboek.nl
http://www.visio.org/tastboek


Tip: Zoek via www.passendlezen.nl/superboek 

Hoe kiest u een boek?
Boeken met overzichtelijke plaatjes en met een goed contrast in kleuren zijn aan te raden.  
Let er bij voelbare afbeeldingen op dat alleen wat in het verhaal belangrijk is, ook te voelen is. 

Afbeeldingen moeten niet te veel visuele informatie bevatten en elkaar niet overlappen.  
De plaatjes moeten zo veel mogelijk op de werkelijkheid lijken. 
 
Uw begeleider vanuit Bartiméus of Koninklijke Visio kan adviseren welke boeken geschikt zijn.

http://www.passendlezen.nl/superboek



