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Bibliotheekservice Passend Lezen is er voor iedereen voor wie 

'gewoon' lezen niet (meer) lukt. Als stichting zet Passend Lezen zich in 

om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot kennis en 

cultuur, zodat iedereen kan (blijven) meedoen in de maatschappij. 

Iedereen moet kunnen lezen op de manier die bij hen past. 

Bibliotheekservice Passend Lezen is onderdeel van het stelsel van 

openbare bibliotheken.



Voor wie is Passend Lezen?
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Bibliotheekservice Passend Lezen is er voor iedereen voor wie 

'gewoon' lezen niet (meer) lukt:

Blinden

Slechtzienden

Dyslectici

Mensen die door een cognitieve of fysieke beperking niet in staat zijn 

om te lezen of een boek vast te houden.

Personen met ADHD of autisme

Bij inschrijving verklaart men dat de klant een officiële leesbeperking 

heeft.



Superboek
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Website speciaal voor kinderen

Kinderen tot 12 jaar kunnen zich door hun ouders laten inschrijven

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zichzelf inschrijven

Boeken ingedeeld op leeftijd

Zoeken op AVI-niveau is ook mogelijk

www.superboek.nl



Leesvormen voor Superboek
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Passend Lezen biedt boeken, kranten en 

tijdschriften in passende leesvormen:

Audiolezen

Braillelezen

Letterlezen

Combilezen



Audiolezen
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Gesproken boeken

• Collectie met ruim 75.000 titels

• Waarvan 10.000 jeugdboeken

Gesproken kranten en tijdschriften

• Ruim 175 titels (landelijke kranten, regionale dagbladen, 

opiniebladen en tijdschriften)

• Waarvan ongeveer 20 tijdschriften voor de jeugd.



Braillelezen
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Brailleboeken

• Ruim 12.000 brailleboeken

Braille-A

• Boeken voor de beginnende braillelezer. Enkelzijdig gedrukt met een 

grotere regelafstand.



Letterlezen
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Jumboletter

• Grootletterboeken voor jeugd en volwassenen in a4 formaat en 

lettergrootte .24

Elektronische Kranten & Tijdschriften

• Een abonnement op circa 100 titels die via de website door middel 

van het XML-leesprogramma gelezen kunnen worden. 



Combilezen
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Voeljeboekje

• Tastbare (voor)leesboekjes voor blinde en zeer slechtziende 

kinderen om kennis te maken met het brailleschrift en het 

ontwikkelen van tastzin. 

Karaokelezen 

• Ruim 50 titels. Digitale boeken die gecombineerd zijn met de 

gesproken versie van het boek. Tijdens het lezen wordt de lezer 

ondersteunt door een karaokebalkje, dat meeloopt met de tekst die 

tegelijkertijd wordt voorgelezen door een menselijke stem. 



Hoe schrijf ik me in?
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Het inschrijven gaat als volgt:

Invullen inschrijfformulier op www.passendlezen.nl of www.superboek.nl

Ontvangen van email met link om voorlopig klantaccount te activeren 

Klikken op de link en wachtwoord aanmaken op de activatiepagina

Op dezelfde pagina akkoord gaan met de Verklaring Leesbeperking en de 
Gebruikersvoorwaarden

Het voorlopig klantaccount is aangemaakt en de klant kan direct gaan lezen!

De inschrijving wordt gecontroleerd. In de tussentijd is het mogelijk om gebruik 
te maken van de dienstverlening. Indien blijkt dat de klant geen leesbeperking 
heeft, wordt het account per direct geblokkeerd. 



Hoe werkt het offline? 
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Het zoeken en bestellen gaat via de online catalogus op 

passendlezen.nl of www.superboek.nl. 

Het bestelde materiaal, zoals brailleboeken, Braille-A, 

Jumboletterboeken en lectuur op Daisy-cd, wordt binnen 3 werkdagen

thuis bezorgd.

De gesproken lectuur is te beluisteren door middel van: 

Daisy-cd

• Afspelen met behulp van een Daisyspeler of Daisysoftware zoals 

AMIS. Daisyspelers zijn verkrijgbaar bij leveranciers van 

leeshulpmiddelen of te leen bij de bibliotheek.



Hoe werkt het online?
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Het zoeken en bestellen gaat via de online catalogus op 
passendlezen.nl of superboek.nl. 

Het bestelde materiaal kan ook direct op de digitale boekenplank
geplaatst worden zodat het meteen te beluisteren of te downloaden is. 

De streaming gesproken boeken en tijdschriften zijn via de volgende 
middelen te beluisteren:

Daisylezer-app
• Streamen en downloaden via de Daisylezer app op de smartphone

of tablet. Beschikbaar voor iOS en Android.

Online player 
• Streamen via de online player op Superboek.nl of downloaden via 

de boekenplank.



Lidmaatschap
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De kosten voor een lidmaatschap bedragen €28 per jaar. Voor kinderen 

tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.

Klanten kunnen:

Onbeperkt gebruikmaken van de totale boekencollectie

Maatwerk en reliëfwerk bestellen

Maximaal 5 krant- of tijdschriftabonnementen op Daisy-CD, 

brailleprint of groteletter aanvragen

Onbeperkt kranten en/of tijdschriften streamen en/of downloaden

Specials en geschenken bij literaire acties



Daisylezer app
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Uitleg Daisylezer app


