
 

  

 

 

   

 

 

Informatie, tips & tricks voor 

ouders/verzorgers  

van een slechtziend of blind kind 

Zolang Visio Revalidatie & Advies, vanwege de coronacrisis, alleen dienstverlening op 

afstand verleent, ontvangt u van ons wekelijks een digitale nieuwsbrief met 

informatie en handige tips. Deze is bedoeld als vrijblijvende handreiking in deze 

roerige en onzekere periode. Kijkt u vooral zelf met welke ideeën u iets wilt of kunt 

doen. Het is zeker geen (verplicht) huiswerk! Uiteraard kunt u bij vragen over 

onderstaande informatie altijd contact opnemen met uw ontwikkelingsbegeleider. 

 

Thema: (geluiden)boeken in combinatie met de iPad 
 

Laten we vooropstellen dat niets een echt boek kan vervangen. Samen een boek 

lezen is een gezellig en belangrijk moment. Het luisteren naar het ritme stimuleert 

de taal en woordenschat, het horen van rijmpjes en liedjes werkt voor de 

taalontwikkeling ook stimulerend. We willen dus zeker geen swipe generatie creëren. 

In deze editie beschrijven we onder andere wat geschikte boeken zijn voor blinde en 

slechtziende kinderen, hoe de iPad een handige aanvulling kan zijn voor het bekijken 

en lezen van boeken, tips over apps die momenteel gratis zijn. 

 

 

Geluidenboeken 
Het beleven van boeken in combinatie met geluiden maakt een boek vaak nog 

aantrekkelijker. Hieronder ziet u een voorbeeld van een serie die geschikt is voor 

peuters. Er is een verdiepte cirkel te vinden in de bladzijde. 

  

           
 

Onder andere verkrijgbaar bij bol.com. 

Deze boeken zijn ook geschikt voor blinde kinderen. Ze stimuleren de tastzin. 

In deze serie zijn meerdere boeken verkrijgbaar. 

https://www.bol.com/nl/p/mijn-dieren/1001004010930089/?bltgh=mljtSSV-uS2M6h2zYGhBAw.1_4.5.ProductTitle


 

 

   

 

 

Tips/tricks: 

 Combineer de geluiden met echte voorwerpen/dieren uit het 

dagelijks leven. Gebruik bijvoorbeeld echte 

muziekinstrumenten.  

Voor wat oudere kinderen zijn geluiden te combineren met 

Schleich-dieren. Deze zijn online verkrijgbaar, maar ook bij 

diverse speelgoedwinkels te koop. Dit zijn dieren die op schaal zijn nagemaakt en 

alle belangrijke en herkenbare details hebben. 

 Ga eens naar een kinderboerderij (als deze weer open is) en maak er een 

speurtocht van. Eerst het geluid vanuit het boekje horen en daarna op zoek naar 

het dier. Hoe voelt het dier? Harig, stekelig, wollig. Hoe ruikt het dier? 

 Hebt u momenteel geen geluidenboek in huis? Spreek (samen met uw kind) een 

verhaaltje in en neem geluiden op in huis met de iPad of mobiele telefoon, 

bijvoorbeeld van water uit de kraan, doortrekken van de wc, stofzuigen, eigen 

stemmen. Dit kan bijvoorbeeld met de app Dictafoon (Apple) of Recorder 

(Android). 

 Bij sommige geluidenboeken uit andere series is wel een knopje te zien, maar is 

deze niet te voelen. Dit kunt u eenvoudig aanpassen door er een foamsticker op 

te plakken. Probeer eerst uit of het werkt met zo’n dichte sticker, want soms 

registreert het boek de druk dan niet goed meer. Gebruik dan een sticker die aan 

de binnenkant open is. 

 

      
 

 

Verteltas of verteldoos 
Dit is een bestaande methodiek om de taalontwikkeling te stimuleren. Deze manier 

van lezen is ook zeer geschikt voor slechtziende en blinde kinderen. Sommige 

slechtziende kinderen kunnen de informatie van een afbeelding (nog) niet goed 

begrijpen. Door de afbeeldingen te combineren met echte voorwerpen vergroot u de 

betrokkenheid bij het boek. Blinde kinderen kunnen op deze manier ook actief 

meelezen. U kunt deze verteltassen zelf maken. 

Bij sommige locaties van Visio zijn ook vertelkoffers te leen. Neem hierover contact 

op met uw ontwikkelingsbegeleider. 

 

https://www.animals-toys.nl/dieren/
https://apps.apple.com/nl/app/dictafoon/id1069512134
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.recorder&hl=nl
https://www.bakerross.nl/zelfklevende-foam-vormen


 

 

   

 

 

             
 

Tips/tricks: 

De verteltas bestaat uit: 

 Een aantrekkelijke stoffen tas, koffertje of doos; met een sleutelhanger als 

verwijzer eraan, zodat uw kind een bepaald boek kan uitkiezen als u meerdere 

tassen hebt. 

 Het prentenboek. 

 Verschillende soorten spelmateriaal dat samenhangt met de afbeelding; probeer 

het materiaal zoveel als mogelijk op de afbeelding te laten lijken. 

 
 

iPad in combinatie met voorleesboeken 
Soms hebben boeken een prachtig verhaal, maar zijn de afbeeldingen te klein. Door 

het boek op de iPad te zetten, kunnen de foto’s eenvoudig vergroot bekeken worden. 

U kunt de iPad hierbij op verschillende manieren gebruiken: 

 

Boek inscannen 

Heeft u een scanner in huis? Scan het boek of alleen de bladzijde met afbeeldingen 

als pdf en mail deze naar de iPad.  

 

Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage van het boek “Was juf er maar”. Dit is een boek 

uit de serie “Kijk en beleef” voor kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs 

over sociaal-emotionele thema’s. Deze serie is verkrijgbaar in de reguliere 

bibliotheek en is goed bruikbaar voor interactief voorlezen, doordat er vragen in 

staan over het verhaal. 

De afbeeldingen en tekst zitten in twee bijlages, zodat u het onderstaande kunt 

uitproberen. Print de tekst uit en sla de afbeeldingen op. 

 



 

 

   

 

 

Open uw e-mail en 
download het boek 
(bijlage alleen 
afbeeldingen) 

 

Tap boven aan de e-
mail op het “pijltje”, er 
verschijnt dan een 
keuze menu 
 

Kies in dit menu: 
“kopieer naar boeken” 
 

De pdf is dan terug te 
vinden in deze app 
 

 

Foto’s maken van het boek 

U maakt foto’s van het boek en slaat deze op in een album. Mocht uw kind geen 

kleuren waarnemen, dan kunt u de foto’s eventueel aanpassen. Op deze manier ziet 

u ook welke details er in een tekening wegvallen. 

 
Wijzig de foto door op woord 
wijzig te tappen 
 
 

 

Tap links op de drieballetjes (middelste 
keuze) en dan rechts helemaal naar onderen 
scrollen en “noir” kiezen. 
 

 

Maak een album aan en 
zet in album 
 
 

 

 

Vergrootglas op iPad gebruiken 

Geen tijd om van tevoren de afbeeldingen van een boek te scannen, kopiëren of te 

fotograferen? Zet dan het vergrootglas aan op de iPad bij “instellingen”. 

Op deze manier kan de afbeelding ook op afstand dichterbij gehaald worden. Ook 

bruikbaar om voorwerpen vergroot te bekijken, bijvoorbeeld insecten.  

 
Open Instellingen en ga naar tabblad 
Toegankelijkheid 
 

 

Zet vergrootglas aan  
-> schuifje op groen 
 

 

Het vergrootglas kun je 
ook aanzetten door 3x op 
de homebutton te drukken 
en op optie vergrootglas 
te tikken 
 

 

 

Meer hulp nodig bij instellingen? Neem contact op met uw ontwikkelingsbegeleider. 
Wellicht bent u ook geholpen met een bezoek aan het Visio Kennisportaal. Hier kunt 

u eenvoudig antwoorden vinden op uw (digitale) vragen. 

 

https://kennisportaal.visio.org/


 

 

   

 

 

Vergroten met de app Brighter and Bigger 

  

 

 

Deze app maakt van de iPad een vergrootglas. U kunt met deze app letters, maar 

ook voorwerpen standaard tot 10x vergroten. Via instellingen kunt u zelfs tot 20x 

vergroting instellen. Maar met een dergelijke vergroting is er nog maar een klein 

stuk van het beeld te zien. Het is ook mogelijk om de helderheid aan te passen. 

Verder kunt u het beeld op pauze zetten. Hierdoor kan uw kind rustiger naar het 

beeld kijken, omdat er minder hinder is van het bibberen van de hand. Dit is vooral 

handig als u gebruik maakt van een grote vergroting. Daarnaast is er een optie om 

de kleuren van het beeld om te keren. Een zwart oppervlak wordt dan wit en 

omgekeerd. 

 

Zelf een boek maken aangepast aan de behoeften van uw 

kind 

 

Book Creator voor iPad 

 

 

Maak eenvoudig een digitaal boek of filmpje met Book Creator. 

In de app en op de website van Book Creator kunt u eenvoudig 

een digitaal boek of filmpje maken. De naam van de app zegt het 

al: creëer een boek. U kunt de bladzijde vullen met tekst, foto’s en 

gesproken berichten. U exporteert het boek daarna eenvoudig als 

digitaal boek of als filmpje. Probeer eerst de “light” versie Book 

Creator One hier kunt u één boek in maken. De app is zeer 

gebruiksvriendelijk. 

Een indruk van de app kunt u krijgen in deze video. Wij maken zelf de boeken 

rechtstreeks op de iPad, maar via de laptop is het ook mogelijk.  

Bron: meestersander.nl 

 
Tips/tricks: 

 Gebruik foto’s uit de leefomgeving van uw kind, bijvoorbeeld 

van zijn eigen speelgoed of een foto van uzelf. Gebruik één foto 

per pagina op de grootte die bij uw kind past. Hierdoor is de 

app ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met het 

verwerken van visuele informatie uit afbeeldingen. 

 Maak een extra grote knop van de luidspreker waar u de tekst 

heeft ingesproken. Hierdoor is deze app ook bruikbaar voor 

kinderen met een motorische en/of verstandelijke beperking. 

 Pas de kleuren van de tekst en achtergrond aan de behoefte van uw kind aan. 

 Doordat u zelf de tekst inspreekt en u het boek door Siri kunt laten voorlezen, is 

deze app ook geschikt voor blinde kinderen. 

https://bookcreator.com/
https://apps.apple.com/nl/app/book-creator-one/id661166101
https://apps.apple.com/nl/app/book-creator-one/id661166101
https://youtu.be/52HQJaIhxhc
https://play.google.com/store/apps/details?id=asada0.android.brighterbigger&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/brighter-and-bigger/id452483657
https://apps.apple.com/nl/app/book-creator-for-ipad/id442378070


 

 

   

 

 

Apps met boeken 
Momenteel zijn er meerdere apps die gratis beschikbaar zijn gesteld, waarin boeken 

te luisteren en te lezen zijn, bron: kleutersdigitaal.nl. 

 

We gaan op berenjacht 

Deze app is gebaseerd op het boek We gaan op berenjacht.  

Er zijn vijf verschillende activiteiten en één instellingen scherm: 

 De tv – De kijkhoek 

 Het boek – De leeshoek 

 Theater 

 Schilderij – Tekenhoek 

 Schep met zand – Spelletjeshoek 

Deze app heeft ook de mogelijkheid om je eigen verhaal te 

maken en dit in te spreken en te filmen.  

De afbeeldingen zijn voor sommige kinderen mogelijk lastig waar te nemen, 

vanwege laag contrast en aquarel tekeningen. 

Voor uitgebreide informatie kijk op kleutersdigitaal.nl. 

 

Dit boek is ook als tastboek te leen bij Passend Lezen. Helaas hebben ze er maar vijf 

exemplaren van. Via www.superboek.nl komt u terecht op de Superboekpagina van 

Passend Lezen, speciaal voor kinderen en jongvolwassenen. 

Lukt het niet via superboek dit boek te vinden, dan kunt u klanten@passendlezen.nl 

mailen. 

 

BereslimmeBoeken 

Op bereslim.nl kunnen kinderen prentenboeken luisteren. Er zijn 

steeds twee varianten; een met vragen en een zonder vragen. 

Met de onderstaande gegevens komt u bij de gratis beschikbare 

prentenboeken. Ook zijn er gratis lessen voor ouders 

beschikbaar die u samen met de kinderen kunt doen. 

 

Gebruikersnaam: bereslim100943 

Wachtwoord: Bieb2020 

 

Fundels  

Op Fundels.com kunnen digitale prentenboeken geluisterd en 

bekeken worden. Dit kan op diverse devices. Kies als de app 

geïnstalleerd is voor: “Doorgaan zonder aan te melden”. Dan 

heeft u toegang tot 15 prentenboeken gedurende deze periode 

dat de scholen dicht zijn. De prentenboeken moeten wel eerst 

even naar uw device gedownload worden. 

 

https://kleutersdigitaal.nl/
https://kleutersdigitaal.nl/project/we-gaan-op-berenjacht/
http://www.superboek.nl/
mailto:klanten@passendlezen.nl
https://next.bereslim.nl/login
https://www.fundels.com/nl-nl/


 

 

   

 

 

Duh! boekjes 

Kleuters hebben heel veel vragen. Deze Duh!boekjes zijn 

interessant om samen te lezen. Alle boekjes zijn multi touch 

waarin tekst, audio en video te vinden zijn. De foto’s worden 

vergroot als erop getikt wordt. 

 

Hebt u meer vragen over voorlezen en geschikte (tast)boeken, neem dan contact op 

met uw eigen ontwikkelingsbegeleider. 

 

 

Apps met geluiden en (bewegende) afbeeldingen 
 

App Sound Touch Lite 

  

 

Onder andere bruikbaar voor het trainen van detailwaarneming en het uitbreiden 

van de visuele databank.  

In de lite-versie is maar één categorie beschikbaar, voor de rest moet bijbetaald 

worden. 

In totaal zijn er zes categorieën die aan de onderkant van het scherm met plaatjes 

staan afgebeeld: boerderijdieren, wilde dieren, vogels, voertuigen, 

muziekinstrumenten en het huishouden.  

 

Klik op een afbeelding en er wordt een 

levensechte foto van het voorwerp geopend met 

het bijbehorende geluid. Als u ergens op de 

afbeelding tikt, verdwijnt deze weer.  

De foto’s zijn groot en duidelijk en ook het 

geluid is heel realistisch. 

 

App Video Touch  

 

 

Zoek op de iPad in de App Store naar Video Touch. De app Video Touch Dieren is 

momenteel gratis. U kunt ook in één keer de hele bundel aanschaffen. 

 

Bij het kiezen van één van de dieren (schapen, honden, katten, enzovoort), 

verschijnt een videoclip van 10-20 seconden. Elk dier roteert door vier verschillende 

video's bij elke tap. 

Voice-over in 19 talen. 

 49 video clips van dieren 

 4 roterende video's voor elk dier 

 

https://books.apple.com/nl/book/duh-katten/id593499485#see-all/other-books-in-book-series
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundtouch.lite&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/sound-touch-lite-leuke-games/id363705863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animalsvideotouch&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/video-touch-dieren/id463417930


 

 

   

 

 

In deze serie zijn de volgende onderwerpen te krijgen: 

 Wilde dieren 

 Wilde vogels 

 Insecten 

 Voertuigen 

 Muziek 

 

App Geluiden herkennen 

 

 

In de app Geluiden herkennen zitten verschillende geluiden die de kinderen kunnen 

leren. In de app staan vijf verschillende onderwerpen, bij elk onderwerp zijn twaalf 

geluiden te leren. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 Boerderijdieren 

 Dierentuindieren 

 Voertuigen 

 In huis 

 Instrumenten 

 

Bij elk thema kunnen de kinderen drie activiteiten doen. De eerste activiteit is het 

luisteren naar alle geluiden. 

De tweede activiteit is het raden van het plaatje bij het geluid. 

Bij de derde activiteit kan er memory gespeeld worden met de geluiden en de 

afbeeldingen. De afbeeldingen zijn helaas wel vrij klein. 

 

Begeleide toegang om in app te blijven 

Sommige kinderen zijn al heel ondernemend op de iPad en tikken enthousiast op 

alles wat ze zien. Om te voorkomen dat ze uit de app raken door reclame of doordat 

ze al snel naar hun eigen favoriete app willen, kunt u “begeleide toegang” aanzetten. 

Hiermee schakelt u de thuisknop uit, zodat de toegang beperkt wordt tot één app.  

 

Begeleide toegang instellen: zie volgende bladzijde. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.company.geluidenherkennen
https://meesterdennis.nl/apps/geluidenherkennen.php


 

 

   

 

 

Instellingen openen, tik op tabblad 
Toegankelijkheid. Rechts verschijnt een 
keuzemenu. 
Scroll naar beneden tot optie Begeleide 

toegang verschijnt. Tik op deze optie. 
 
 
 
 
 
 

 

Zet schuif Begeleide toegang 
aan, keuzemenu verschijnt. 
Tik op Toegangscode-
instellingen en stel 

toegangscode in. 
Eventueel kunt ook al een 
tijdslimiet instellen. 
  

  

Schuif activeringsknop aan. 
Hiermee kunt u voortaan in een 
app 3x op de thuisknop 
drukken om de begeleide 

toegang op te starten 

 

 

Begeleide toegang aan/uitzetten: 

 
Start eerst een app op en druk 
vervolgens 3x op de thuisknop, tik 
in het keuzemenu dat verschijnt op 
Begeleide toegang. 
 
 
 
 

 
 

 

Tik linksonder op Opties. Nu 
kunt u bijvoorbeeld de 
tijdslimiet instellen. Tik 
vervolgens rechtsboven op 
start. U krijgt dan het menu 
op de toegangscode in te  
voeren. 

 
 

Tik vervolgens rechtsboven op 
start/hervat om de begeleide toegang 
te starten.  
Om begeleide toegang uit te zetten 
drukt u ook weer 3x op de thuisknop 
en vervolgens linksboven op stop. 
 
 

 

 

  



 

 

   

 

 

Tot slot 
Wist u dat….? 

 Ouders door lid te worden bij Bibliotheek service Passend Lezen gratis 

tastboeken, jumbo- en gesproken boeken kunnen lenen?  

 Er bij Bol.com nu verschillende digitale kinderboeken voor €0,01 te krijgen zijn, 

waaronder luisterboeken? 

 Er bij bibliotheek online extra luisterboeken toegevoegd zijn aan de LuisterBieb, 

voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek? 

Download via onderstaande knoppen de gratis app voor tablet of smartphone: 

  

 

 De folder Voorleesplezier! Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit? U vindt hierin 

allerlei (voor)leestips. 

 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd naar ouders/verzorgers van wie het kind 

in begeleiding/behandeling is bij Visio. In ieder geval gedurende de periode dat er 

vanwege de coronacrisis geen persoonlijk face-to-face contact mogelijk is.  

Wilt u meer informatie over de onderwerpen in de nieuwsbrief? Neem dan contact op 

met uw ontwikkelingsbegeleider. 

 

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de 

redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Aan de inhoud 

van de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Kopiëren mag. We vinden 

het leuk als u in uw publicaties berichten uit deze uitgave overneemt. Neem het 

bericht dan wel in zijn geheel en ongewijzigd over en vermeld Visio als bron. 

 

Kijk voor meer informatie op de site van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor 

slechtziende en blinde mensen. 

 

Wilt u deze informatie niet langer ontvangen, meld dit dan aan uw 

ontwikkelingsbegeleider. 

http://www.passendlezen/superboek
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.visio.org/
https://www.visio.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bibliotheek.android.luisterboeken&referrer=utm_source%3Dmailing%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dextraluisterboeken
https://apps.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134?ls=1
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