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Wat we doen, heeft pas echt kans van slagen als we het leuk vinden om te doen. Intrinsieke motivatie is dan ook het 

sleutelwoord voor succes in sport, werk, hobby en in het onderwijs. We moeten het leuk vinden om te doen en er plezier 

aan beleven om goede resultaten te boeken. Dit geldt zeker voor lezen. Met dit gegeven is het eigenlijk vreemd dat 

basisschoolleerlingen onderworpen worden aan methodes voor technisch lezen, waarbij het lezen van woordrijtjes en 

op zichzelf staande teksten de boventoon voeren. Hierbij gaat men immers voorbij aan de plezierbeleving van lezen, 

terwijl deze aan de basis ligt van leren lezen. Meijer, Pilon & Smits (2011) stellen dan ook dat wanneer leesplezier en 

leesinteresse in het onderwijs ontbreken, er van leesontwikkeling nauwelijks sprake kan zijn. Daarom is aandacht voor 

leesplezier een essentieel onderdeel van het leesonderwijs. 

Voor u ligt het handboek Zo vinden kinderen met een leesprobleem lezen ook leuk!. 

Een handboek dat tot stand is gekomen naar aanleiding van de positieve resultaten van twee pilots die gehouden zijn 

van 2013 tot 2016 in samenwerking met Bibliotheek Den Bosch. Deze pilots tonen aan dat kinderen die geen plezier 

beleven aan lezen, met de inzet van een viertal materialen, lezen leuker zijn gaan vinden. Hun intrinsieke motivatie 

om te gaan lezen is hierdoor groter geworden, waardoor kinderen in de klas vaker het initiatief nemen om te gaan 

lezen. De materialen die gebruikt zijn in de pilot, zijn bij uitstek geschikt voor kinderen met leesproblemen, want juist 

zij worden door de materialen uitgedaagd om te lezen of te luisteren naar verhalen. De materialen worden tevens 

goed ontvangen door leerkrachten en ouders. Leerkrachten geven aan dat zij met deze middelen hun leerlingen beter 

kunnen begeleiden in de leesontwikkeling. 

Dit handboek staat in het teken van het gebruik van de vier leesbevorderende materialen. Het eerste hoofdstuk gaat 

in op de aanleiding en de hulpvraag van het pilotonderzoek. Hierbij komen de doelstelling, de doelgroep en de fases 

in leesontwikkeling voorafgaand aan het ‘echte’ lezen, aan de orde. In hoofdstuk 2 volgt een uiteenzetting van de 

afzonderlijke materialen. Tevens wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor het gebruik, de werkwijze en mogelijk 

kosten. Tot slot geeft hoofdstuk 3 enkele praktijkervaringen van leerkrachten en kinderen. Hopelijk zal dit handboek u 

motiveren om met deze materialen het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen leuker te maken. 

Veel leesplezier!

 

   Inleiding
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Aandacht voor Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
in de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school1 (Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen, 2008) biedt basisscholen een moderne, actuele 

en uitdagende collectie boeken in school. Hiermee stimuleert zij al enige jaren, met groot succes, het leesplezier onder 

basisschoolkinderen. Kinderen met leesproblemen bleken echter onvoldoende te  profiteren van de goed gevulde 

boekenkast van de Bibliotheek op school.

De praktijk laat zien dat met name kinderen met leesproblemen vaak een weerstand ontwikkelen tegen lezen. “Op de 

basisschool is de kans groot dat leerlingen negatieve ervaringen met lezen opdoen […] Dit kan uitmonden in negatieve 

emoties als faalangst en uiteindelijk weerstand tegen lezen, waardoor het animo voor lezen nog verder terugloopt” 

(Nielen & Bus, 2016)2. Juist deze groep kinderen heeft het nodig om veel en vaak te lezen, om zo hun leesniveau te 

behouden c.q. te verhogen. Plezier beleven aan de activiteit lezen ligt hier aan de basis.

De vraag ontstond: 

“Wat is er nodig om kinderen met een leesprobleem voldoende te ondersteunen, zodat zij in staat zijn voor hun plezier te 

lezen in boeken die zij leuk vinden?”

De Koninklijke Bibliotheek (KB-toen nog SIOB) heeft in 2013 een eerste pilot opgezet, om kinderen met een 

leesprobleem  binnen de Bibliotheek op school en hun leerkrachten kennis te laten maken met vier materialen die 

-als bibliotheekservice- speciaal voor deze doelgroep zijn ontwikkeld: de gesproken boeken (Daisy-bestanden) en 

Superboek van Bibliotheekservice Passend Lezen;  karaokelezen met Yoleo van Dedicon en de ‘Makkelijk Lezen Plein’-

boeken3.

In de periode 2014 - 2016 zijn deze materialen getoetst op zeven basisscholen in Den Bosch onder de noemer Pilot 

Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op school I en II4. Het doel was om te onderzoeken  of de producten bijdragen 

aan het vergroten van leesplezier onder kinderen met een leesprobleem.

 

1 - De Bibliotheek op school is onderdeel van het programma Kunst van Lezen, een leesbevorderingsprogramma dat wordt uitgevoerd door de 
     KB i.s.m. Stichting Lezen.
2 - Nielen en Bus (2016). Onwillige lezers. Delft: Eburon http://www.lezen.nl/publicaties/onwillige-lezers
3 - Deze materialen zijn gekozen omdat ze als bibliotheekservice aangeboden kunnen worden. Uiteraard zijn er ook commerciële aanbieders 
      van materialen voor kinderen met een leesprobleem, maar deze zijn niet gebruikt in de pilot en worden niet toegelicht in dit handboek.
4 - Het verslag van pilot II is hier te downloaden.

    1. Aanleiding

https://www.kb.nl/ob/leren-lezen-digivaardigheden/kunst-van-lezen
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/aangepast_lezen_en_mlp_in_de_bibliotheek_op_school_-_vervolgpilot_van_kb.pdf
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Vergroten van leesplezier onder kinderen

De pilot maakte duidelijk dat het leesplezier onder kinderen toeneemt door het gebruikt van de materialen 

(zie figuur 2).

Vraag: Vind je lezen leuk? 

 

Het leesplezier van de kinderen is significant toegenomen na de pilot.

De verschillen in leesplezier tussen jongens en meisjes in deze pilot zijn niet significant.

Figuur 2. Pilot II, januari 2016

Reacties kinderen

Leerkrachten zien leesplezier toenemen

De leerkrachten van de betrokken scholen ervaren de materialen als een belangrijke toevoeging om kinderen op 

een leuke manier te begeleiden in het leesproces. Ze geven aan dat de school na deelname van de pilot beter met 

kinderen met een leesprobleem om kan gaan dan voorheen. Vooral leerkrachten uit het reguliere onderwijs hadden 

aanvankelijk een weerstand tegen gesproken boeken, omdat zij vooral gericht waren op technisch lezen. Toch merken 

zij dat leesplezier toeneemt door het luisteren naar verhalen. Hierdoor zijn ze zich bewust geworden van de fases die 

kinderen kunnen doorlopen op weg naar leesplezier en een betere leesvaardigheid (zie §1.3).

0 20 40 60 80 100

Helemaal niet leukNiet zo leukBeetje leukHeel leuk

1-meting

0-meting
(n=125)

(n=100)

18% 53% 19% 10%

34% 48% 13% 5%

“Ik kan niet kiezen wat het leukst is, 
maar ik vind lezen nu wel veel leuker!”

“Leuk dat ik uit dingen 
kan kiezen om beter 

te gaan lezen.”

“Ik wil wel lezen, maar kan het niet 
zo goed. Luisteren naar superboek 

vind ik heel fijn.”

“Ik leen altijd een boek bij de 
daisy-rom, dat is fijn. 
Alleen lezen is saai.”
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Vraag: Denkt u dat het leesplezier van de zwakke lezers door gebruik van de materialen is toegenomen?

 

Na afloop geven alle leerkrachten aan dat ze denken dat het leesplezier van de zwakke lezers is toegenomen: 40% dat 

het sterk is toegenomen, 40% dat het is toegenomen en 20% dat het een beetje is toegenomen.

Figuur 3. Pilot II, januari 2016

Belasting voor de school niet hoog

De leerkrachten geven achteraf aan dat de belasting voor hen vrij laag was, terwijl de opbrengst hoog is. De leesconsulent 

heeft in de meeste scholen een grotere rol op zich genomen dan voorzien. De coördinatie van de pilot ligt bij voorkeur 

binnen de school, maar de leesconsulent kan bijvoorbeeld een aantal activiteiten met de kinderen op zich nemen.

Vervolg

De KB is tevreden over de uitkomsten van deze tweede pilot en gaat deze pilot i.s.m. met alle betrokken partijen verder 

uitrollen. De KB heeft onder meer opdracht gegeven om te onderzoeken of er een facultatieve module ‘Leesplezier 

voor kinderen met een leesprobleem’ voor leesconsulenten kan worden opgezet binnen het opleidingenhuis van de 

Bibliotheek op school. Met deze module kunnen leesconsulenten met het stappenplan aan de slag in hun school en 

voeren zij leesgesprekken met leerlingen met een leesprobleem om te kunnen adviseren welk materiaal en genre het 

meest passend is. 

1.1. Doel

Dit handboek geeft uitleg over de vier materialen die gebruikt zijn in de pilot ‘Aangepast lezen en MLP in de Bibliotheek 

op school’. Door deze materialen te adviseren en aan te bieden willen we bereiken dat:

• Kinderen met een leesprobleem meer plezier ervaren aan het kiezen van verhalen (in een aangepaste vorm) en zij 

hierdoor meer en gemotiveerder gaan (luister)lezen.

• Leerkrachten zien dat kinderen meer leesplezier hebben.

• Leerkrachten ervaren dat de materialen toegankelijk  zijn en makkelijk te gebruiken, zodat zij deze kinderen op een 

leuke manier kunnen begeleiden in de leesontwikkeling

• Ouders het als positief ervaren dat de school in samenwerking met de bibliotheek hun kind biedt om het lezen op 

een leuke manier te stimuleren.

1.2. Doelgroep

Ieder kind van ca. 7-12 jaar dat door dyslexie of door co-morbiditeit beperkt wordt in zijn leesontwikkeling kan gebruik 

maken van de materialen uit dit handboek, om zo geprikkeld te worden positieve ervaringen op te doen met boeken/

verhalen.  Alle andere kinderen van ca. 7-12 jaar die niet gediagnostiseerde leesproblemen ondervinden5 of geen plezier 

beleven aan lezen kunnen gebruik maken van Yoleo en de boeken van Makkelijk Lezen Plein.  

5 - Niet gediagnostiseerde leesproblemen zijn o.a kinderen met D- en E scores op Cito DMT, een laag AVI niveau en kinderen waarbij men een 
vermoeden heeft van dyslexie.

0 20 40 60 80 100

Niet of nauwelijks toegenomenEen beetje toegenomen

ToegenomenSterk toegenomen

1-meting
(n=20)

18% 19% 10%

40% 40% 20%
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1.3. Fases

Dit handboek biedt wegwijs in het gebruik van een viertal materialen die het leesplezier onder kinderen met een 

leesprobleem en dyslectici zullen vergroten. De materialen worden in dezelfde volgorde besproken, zoals is aangeven 

is in figuur 1. 

  

Figuur 1. Fases ‘van luisterplezier naar plezier in lezen’

Deze opbouw is een bewuste keuze. De eerste stap die een kind zet op weg naar leesplezier vindt zijn oorsprong 

namelijk in het luisteren naar verhalen, immers “Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het leesplezier en het 

leesgedrag”, (Stichting Lezen, 2013). Superboek en de daisyspeler met de daarbij behorende daisy cd-roms sluiten hierbij 

aan. De praktijk laat zien dat kinderen na het luisteren naar verhalen de behoefte hebben om zelf te gaan lezen. Yoleo 

biedt de mogelijkheid om te luisteren en lezen tegelijk. De tekst van het verhaal wordt namelijk weergegeven tijdens 

het voorlezen. Wanneer kinderen zoveel positieve ervaringen hebben opgedaan met het luisteren naar verhalen, blijken 

zij vervolgens zelfstandig een boek te willen lezen. Voor kinderen bij wie het lezen niet vanzelfsprekend verloopt is het 

belangrijk dat er dan relatief eenvoudige en aantrekkelijke boeken worden aangeboden. De boeken van Makkelijk 

Lezen Plein bieden dan uitkomst.

www.superboek.nl                                                       Daisyspeler www.yoleo.nl Makkelijk Lezen 
Plein boeken

Luisteren Luisteren en Lezen Lezen

Gesproken boeken Gesproken boeken + tekst Tekst

Luisteren en lezen

Luisterlezen
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In dit hoofdstuk worden de vier materialen toegelicht die gebruikt zijn in pilot I en II in Den Bosch en uitermate 

geschikt zijn voor het gebruik door kinderen met een leesprobleem, dyslexie of kinderen die geen plezier beleven aan 

lezen in de Bibliotheek op school. 

Achtereenvolgens wordt er uitleg gegeven over: 

1) Gesproken boeken via Superboek.nl

2) Gesproken boeken en luisterlezen 

3) Yoleo

4) Makkelijk Lezen Plein

2.1. Gesproken boeken via Superboek

Superboek helpt je lekker lezen!

2.1.1. Achtergrond

Superboek.nl is de speciale site van Bibliotheekservice Passend Lezen voor kinderen en jongvolwassenen met een 

visuele6 en/of leesbeperking. Superboek is een initiatief van Bibliotheekservice Passend Lezen7 en is in 2013 opgezet 

in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, omdat een leesbeperking het leesplezier niet in de weg mag staan. 

De collectie van Superboek bevat ruim 10.000 gesproken boeken, 10 tijdschriftentitels en bijna 100 hoorspelen voor 

de jeugd. Deze zijn gemakkelijk te beluisteren via Daisy-cd’s, de site of de Daisylezer app (iOS en Android). De boeken 

worden door vrijwilligers ingesproken. 

Het grote aanbod gesproken boeken op superboek.nl stelt kinderen in staat om: 

• Te genieten van verhalen die hun belevingswereld vergroten

• Boeken te ‘lezen’ op hun eigen manier en ontwikkelingsniveau

• Dezelfde boeken te ‘lezen’ als hun leeftijdsgenoten (zonder leesbeperking)

2.1.2. Randvoorwaarden voor gebruik

De dienstverlening van Bibliotheekservice Passend Lezen is bedoeld voor mensen die aangewezen zijn op passende 

lectuur. Vanwege afspraken met uitgevers, is er een Verklaring Leesbeperking nodig om te kunnen inschrijven. Tijdens 

de inschrijfprocedure geeft men door middel van een vinkje aan dat er sprake is van een  leesbeperking. Op de site staat 

wat er wordt verstaan onder leesbeperking. In scholen waar een Bibliotheek op school aanwezig is kunnen kinderen 

en jongeren t/m 17 jaar met een dyslexieverklaring gratis lid worden. Inschrijven kan via superboek.nl. Kinderen tot 

12 jaar kunnen zich door hun ouders laten inschrijven. Vanaf 12 jaar mogen jongeren zelf inschrijven. De inschrijving 

wordt telefonisch of per mail gecontroleerd en afgehandeld. Zonder contact wordt de inschrijving afgewezen. (zie 

uitleenvoorwaarden op de site). 

NB Schrijft een basisschool meerdere leerlingen MET een leesbeperking in, neem dan als intern begeleider/lees-

coördinator contact op met Passend Lezen om het inschrijfproces (eventueel) te versnellen. Er moet wel toestemming 

zijn van de ouders.

6 - Superboek is er ook voor kinderen die blind zijn of weinig zien. Voor deze kinderen heeft Superboek zo’n 2500 brailleboeken in de collectie.    
      Voor beginnende braillelezers is er Braille-A. Superboek bevat ook boeken met grote letters. Jumboletter is een collectie grootletterboeken 
      op A4-formaat. De nieuwste Jumboletterboeken bevatten zelfs originele illustraties, voor extra groot leesplezier!
7 - Passend Lezen stelt zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de 
      persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen 
      en hun positie in de samenleving te verbeteren. Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken en werkt nauw 
      samen met ketenpartners Dedicon en CBB.

    2. De materialen 
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2.1.3. Werkwijze

Deze wordt beschreven in bijlage 1.

2.1.4. Kosten Superboek.nl

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar met een dyslexieverklaring kunnen gratis lid worden en gebruik maken van het 

aanbod. Jaarlijks ontvangt men een brief waarin wordt aangegeven dat het mogelijk is om een vrijwillige bijdrage te 

geven aan Bibliotheekservice Passend Lezen.

2.2. Gesproken boeken en luisterlezen

Daisyspeler en daisy cd-rom

2.2.1. Achtergrond

Veel kinderen luisteren graag naar verhalen. Naast Superboek (zoals hierboven beschreven alleen voor kinderen met 

een dyslexieverklaring), zijn er voor kinderen met andere leesbeperkingen ook veel mogelijkheden om te luisteren 

met materiaal in het bibliotheekaanbod. In dit handboek wordt onderscheid gemaakt in: Daisyroms, luister cd’s , de 

LuisterBieb-app en meelees cd’s. 

  A. Daisyroms

Daisy staat voor “Digital Accessible Information System”. Met een Daisy-speler of een speciaal programma op de 

computer (Amis) is het mogelijk om een Daisy cd-rom te beluisteren; ofwel een soort cd-rom die vergelijkbaar is met 

een gesproken boek, maar met extra mogelijkheden:

• bladeren naar bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en rubrieken;

• langzamer afspelen: de stem verandert niet, alleen de spreeksnelheid wordt aangepast;

• bladwijzers plaatsen, zodat je verder kunt lezen waar je gestopt bent.

  B. Luister cd’s

Luisterboeken zijn in audioboek cd-vorm ook te leen in de bibliotheek. Populaire titels worden ook als luisterboek 

aangeboden door commerciële uitgeverijen en zijn vaak ingesproken door de schrijver zelf, een bekende Nederlander 

of een professionele stemacteur. Ze zijn daarom heel prettig om naar te luisteren. Luisterboeken zijn te koop als cd, 

of te downloaden . Er kan alleen genavigeerd worden  per hoofdstuk. Een luister cd’s is ongeveer even duur als de 

papieren versie. Downloadbare luisterboeken zijn iets goedkoper dan luisterboeken op cd’s. 

  C. De LuisterBieb-app 

De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW en in nauwe 

samenwerking met de openbare bibliotheken de digitale bibliotheek. De LuisterBieb-app maakt 

deel uit van het pakket aan digitale diensten dat zij aan openbare bibliotheken beschikbaar 

stelt. 

De LuisterBieb-app van de Bibliotheek is voor iedereen gratis te downloaden. De vernieuwde 

app biedt naast de gratis te beluisteren luisterboeken ook een groot aantal titels speciaal voor 

leden van de Bibliotheek. Deze app is zeer geschikt voor kinderen met een leesprobleem.

http://www.dedicon.nl/gratis-daisy-software-amis
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Het grote voordeel van de LuisterBieb-app is dat zij voor het beluisteren geen 

internetverbinding nodig hebben. Het luisterboek wordt eenmalig gedownload, waarna 

het altijd en overal kan worden  beluisterd. De luisterboeken worden namelijk opgeslagen 

in de app op de smartphone of tablet.

Nadeel is wel dat er nog maar een beperkte keus is aan kinderboeken. Het aanbod groeit 

echter gestaag. Zeker voor kinderen zonder dyslexieverklaring is het een laagdrempelige 

manier om kennis te maken met luisterlezen. 

  D. Meelees cd’s 

Een aparte categorie luisterboeken zijn de meelees cd’s die een aantal uitgevers uitbrengen bij hun leesboeken. Deze 

meelees cd’s zijn ingesproken volgens de Intervalmethode en speciaal geschikt voor dyslectische kinderen. De boeken 

zijn ingesproken in een bij het AVI-niveau passend leestempo. Meeleescd’s zijn allereerst gericht op het verhogen van 

de leessnelheid en het verbeteren van de leestechniek. Voorbeelden van uitgevers zijn:  Uitgeverij Bontekoe, Inktvis en 

Delubas. Klik voor meer informatie op de link. Bekijk hier het filmpje van de intervalmethode.

2.2.2. Randvoorwaarden gesproken boeken en luisterlezen

  A. Daisyroms 

Gesproken boeken op Daisy-Rom kunnen beluisterd worden met behulp van een Daisy-speler of Daisy-software 

zoals AMIS. Ouders van kinderen met dyslexie kunnen informeren bij hun zorgverzekeraar of de aanschafkosten 

van een daisy-speler wordt vergoed. Daisyspelers zijn er in verschillende maten, prijsklasse en gebruikersgemak. Een 

vergelijkend overzicht is te vinden op de sites van Lexima, Woordhelder  en Optelec. 

Daisyroms zijn te leen in veel bibliotheken. Wanneer bibliotheken het niet meer in hun eigen collectie aanbieden, zijn 

ze te reserveren bij andere bibliotheken. Let wel: om gebruik te maken van de daisy cd-roms moet er een verklaring 

leesbeperking overlegd worden. De medewerker van de bibliotheek kan dit aanvinken in het abonnementssysteem. 

Door de selfservice is er geen controle op het uitlenen van de daisy cd-roms en is dit systeem dus niet waterdicht. 

Daisyroms kunnen aangeschaft worden via de NBD. Titellijst met beschikbare titels is verkrijgbaar op aanvraag.

Daisytitels kunnen eveneens gelezen worden via de gratis daisylezer-app. Deze kan gedownload worden en daardoor 

ook zonder internetverbinding beluisterd worden.

  B. Luister cd’s 

Luister cd’s zijn te beluisteren met een cd-speler, computer of laptop. Een alternatief is om luisterboeken via een 

webshop als MP3 aan te schaffen. Deze mp3-tjes kunnen dan vervolgens zelf afgespeeld worden via een mp3-speler, 

een computer, smartphone of een tablet.

  C. LuisterBieb-app

De LuisterBieb-app is te downloaden in de App Store (iPad, iPhone) of ga naar Google Play (Android).

  D. Meelees cd’s 

Meelees cd’s zijn te beluisteren met een cd-speler, computer of laptop. Uiteraard is de bedoeling dat het kind meeleest 

in het papieren boek. 

2.2.3. Werkwijze gesproken boeken en luisterlezen

  A. Daisyroms 

Op school is het gratis softwareprogramma AMIS te downloaden op vaste computers of laptops en de daisyroms hierin 

te gebruiken. Als er budget is, kan men ook een (aantal) Daisy spelers aanschaffen. Uit de pilot bleek dat kinderen 

(vooral in het speciaal onderwijs) het erg  leuk vinden om met dit ‘retro’-apparaat op een rustig plekje te luisteren naar 

een verhaal. De meeste daisyspelers zijn heel gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen. 

http://www.uitgeverijbontekoe.nl/meelees-cd-s/intervalmethode.html
http://www.uitgeverijbontekoe.nl/over-bontekoe/
http://www.inktvis.nl/Meeleesboeken
http://www.delubas.nl/Onze-producten/Leesseries/Leesbalans-leesserie/Productinformatie
https://vimeo.com/35202922
http://www.dedicon.nl/gratis-daisy-software-amis
http://www.lexima.nl/daisy-spelers
http://www.daisyspeler.com/produkten.html
https://nl.optelec.com/daisyspeler
https://itunes.apple.com/nl/app/luisterbieb/id632719134?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bibliotheek.android.luisterboeken
http://www.dedicon.nl/gratis-daisy-software-amis
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  B. Luister cd’s 

Luister cd’s zijn vooral bedoeld om lekker naar het verhaal te kunnen luisteren op de beschikbare apparatuur op school. 

Als kinderen op deze manier plezier krijgen in de verhalen, kan het experimenteren door het luisteren af te wisselen 

met zelf lezen, bijv. één hoofdstuk luisteren, één hoofdstuk lezen. Luister cd’s zijn zeker niet geschikt als meelees cd’s. 

Het verhaal wordt in een aangenaam luistertempo voorgelezen en kan niet worden aangepast. Dit tempo ligt meestal 

(veel) hoger dan het leestempo van het kind.

  C. LuisterBieb-app

Voor het gebruik van de LuisterBieb heb je in de Bibliotheek op school persoonlijke tablets of smartphones nodig. Veel 

leerlingen in de bovenbouw hebben al een eigen smartphone of werken met een tablet, waarop de app gedownload 

kan worden. Zijn de leerlingen van de Bibliotheek op school ook lid van de Bibliotheek? Door hun bibliotheekpas te 

koppelen -met het pasnummer en pincode of met een e-mailadres en wachtwoord - kunnen zij alle titels in de app 

beluisteren! Voordeel hiervan is dat leerlingen ook thuis verder kunnen luisteren. 

De LuisterBieb-app is gratis te downloaden op de iPhone en iPad via de App Store en voor Android via Google Play. De 

luisterboeken zijn verdeeld in drie categorieën:

• Oranje label: Premium luisterboeken 

Om deze luisterboeken te downloaden is een geldig bibliotheeklidmaatschap nodig. Men  moet inloggen om 

deze luisterboeken te downloaden. Er kunnen maximaal 10 titels voor 3 weken geleend worden. Na de 3 weken 

kan men het luisterboek verlengen of verwijderen. Er kunnen maximaal 10 premium luisterboeken tegelijk op de 

boekenplank. Deze kunnen wel tussentijds verwijderd worden om een nieuwe titel te downloaden.

• Grijs label: Gratis luisterboeken 

Deze luisterboeken zijn voor iedereen altijd vrij te downloaden. Ook voor niet-leden.

• Wit Label: Promotie luisterboeken 

Luisterboeken met een wit label zijn luisterboeken die men tijdelijk kan downloaden zonder lid te zijn.

Onder het motto ‘Luisteren voor je lijst’ kan de app ook een stimulans zijn voor scholieren om boeken voor hun 

literatuurlijst te beluisteren, bijvoorbeeld in de bus of fiets op weg naar school. Daarvoor zijn speciaal titels ingekocht. 

Kijk voor meer informatie op https://www.bibliotheek.nl/luisterboeken

  D. Meelees cd’s

Zoals al eerder beschreven is het gebruik van meelees cd’s vooral een manier om het leestempo te verhogen en het 

hardop lezen te ondersteunen. Hierdoor is het minder geschikt om in te zetten tijdens ‘vrij lezen’ en om het leesplezier 

te bevorderen. Het is handig als leesconsulenten op de hoogte zijn dat dit materiaal bestaat, maar het hoeft geen 

onderdeel uit te maken van de de Bibliotheek op school collectie. Leerkrachten kunnen het natuurlijk wel in de klas 

gebruiken als methodisch materiaal om het technisch lezen te verbeteren. 

2.2.4. Kosten

  A. Daisyroms

Bij NBD zijn nog veel daisy cd-romtitels te bestellen. Een Daisy cd-roms kost ruim 10 euro inclusief informatie- en 

verwerkingskosten, exclusief btw en exclusief inwerkmateriaal

  B. Luister cd’s 

Luister cd’s zijn te koop bij de NBD , in (boek)winkels of te bestellen via internet. De prijzen variëren erg. Soms zijn er 

aanbiedingen. Let wel op, want niet alle luister cd’s werken in elke cd-speler. 

  C. LuisterBieb-app

De LuisterBieb-app van de Bibliotheek is voor iedereen gratis te downloaden.

  D. Meelees cd’s 

Een boek mèt de meelees cd kost vaak tussen de 25 en 30 euro. 

Uitgeverij de Bontekoe biedt een grote collectie op AVI-niveau ingesproken boeken die zowel op school als thuis, te 
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beluisteren zijn via een PC of tablet. De gesproken boeken worden uitgegeven in nauwe samenwerking met enkele 

gerenommeerde uitgevers als Zwijsen, Kluitman, de Inktvis, Deltas en Delubas als aanvulling op bestaande boeken. 

2.3. Yoleo

2.3.1. Achtergrond

Yoleo is een website die kinderen op een plezierige manier stimuleert om 

te gaan lezen. Op de website staat een boekenkast met daarin een collectie 

populaire jeugdboeken in hybride vorm. Een hybride boek is een combinatie van 

de (digitale) tekst en het audiobestand van een boek. De voorlezer leest voor en tegelijkertijd volgt  het kind met 

een ‘karaoke-balk’ waar hij in de tekst is. Dit kan op eigen tempo. Door het lezen met Yoleo verdienen de kinderen 

leespunten waarmee ze een virtuele kamer op Yoleo kunnen inrichten.

Yoleo kan overal gebruikt worden waar een internetverbinding aanwezig is; op computer, laptop of iPad. Iedereen kan 

gebruik maken van Yoleo, het platform is gratis. De boeken kosten 5,99 € per stuk. Scholen kunnen een schoolaccount 

nemen. Zij betalen dan voor een x-aantal boeken / tegoeden in één keer een gereduceerd tarief. Van alle boeken kan 

het eerste hoofdstuk gratis gelezen worden.

Yoleo is ontwikkeld door onderwijsspecialisten van Dedicon. Meer weten over Yoleo? 

Ga naar www.yoleo.nl / Helpdesk: tel.nr: 0486-486185

2.3.2. Randvoorwaarden voor gebruik

Yoleo is te gebruiken met internet op computer en met een gratis app op de iPad.

2.3.3. Werkwijze

Het gebruik van YOLEO wordt gedetailleerd toegelicht aan de hand van screenshots in bijlage 2. Je vindt hier een 

beschrijving van het hele proces: hoe je een school- en een leerling account kunt aanmaken, tegoeden kunt kopen, hoe 

je daarvan boeken koopt en die aan leerlingen koppelen en weer ontkoppelt. 

2.3.4. Kosten

Yoleo heeft een gratis platform. Particulieren betalen 5,99 € per boek. Scholen kunnen een schoolaccount nemen: 

• voor 12 boeken betaalt men € 49,99 

• voor 20 boeken betaalt men € 74,99 

• voor 30 boeken betaalt men € 99,99 

(prijzen september 2016)

2.4. Makkelijk Lezen Plein (MLP)

2.4.1. Achtergrond

Bijna alle Openbare Bibliotheken hebben tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein. Het MLP 

geeft een goede ondersteuning voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen. Ook 

in de Bibliotheek op school is er meestal een collectie MLP boeken aanwezig. 

Een Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek biedt kinderen met leesmoeilijkheden toegang tot informatie. Ze kunnen 

zelfstandig een keus maken uit de materialen voor hun werkstuk of spreekbeurt. Daarnaast biedt het MLP aantrekkelijk 

leesmateriaal dat deze kinderen tot lezen kan brengen. Ook ouders worden op het MLP geholpen aan informatie die 

hun kind verder kan helpen. Uitgangspunten MLP:

1. Veel visuele en auditieve bronnen. 

2. Kinderen maken een keus op grond van het uiterlijk van het boek. Het materiaal moet er dus aantrekkelijk, modern 

en informatief uitzien. 

3. De collectie moet overzichtelijk en toegankelijk blijven, dus beperkt zijn. 

Meer informatie vind je op: www.makkelijklezenplein.nl.

http://www.yoleo.nl
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2.4.2. Randvoorwaarden voor gebruik

Het is erg belangrijk om bij de keuze van materialen voor het MLP in het achterhoofd te houden dat het MLP bedoeld 

is voor kinderen vanaf groep 4, die al snel worden afgescheept met boeken die niet bij hun leeftijd passen. Dat tast het 

zelfbeeld van deze kinderen aan. Het is belangrijk met het MLP te onderstrepen dat je deze kinderen serieus neemt. 

Materialen en aankleding van het MLP mogen niet kinderachtig zijn. De materialen moeten qua inhoud en uiterlijk 

leeftijdsadequaat zijn. 

Aanschaf

De NBD geeft in de aanschafinformatie aan of materialen geschikt zijn voor het MLP. Het is belangrijk altijd zelf kritisch 

te blijven en ook in staat te zijn een eigen oordeel over materialen te vellen. In de collectiedatabase op de MLP site zijn 

eventuele correcties op de adviezen van de NBD doorgevoerd. Je vind daar ook titel- en advieslijsten. 

Criteria Lezen fictie: 

• Tekst moet in schrijf- of drukletters geschreven zijn, dus niet in hoofdletters

• Letters mogen niet te klein zijn

• Rustige lay-out is vereist

• Weinig tekst in de tekstballonnen en bijschriften

• Stripboeken met korte verhaaltjes zijn heel geschikt

• Taalgebruik mag niet te moeilijk zijn

• Inhoud mag niet complex zijn

  

Criteria Lezen non-fictie:

• Veel visuele ondersteuning in de vorm van informatieve afbeeldingen, plaatjes, tekeningen en kaarten

• Weinig tekst

• Grotere, duidelijke letter

• Weinig moeilijke woorden

• Korte zinnen

• Niet kinderachtig

 

Een deel van de collectie bestaat uit materiaal wat speciaal uitgegeven wordt voor deze doelgroep (speciale tekst 

of lettertype). Maar ook veel aansprekende actuele (serie)titels zijn geschikt voor deze doelgroep. Twee keer per jaar 

wordt er een actuele MLP top 25 samengesteld. 

2.4.3. Werkwijze

In de Bibliotheek op school is het aan te raden om MLP materialen frontaal te presenteren in een speciale MLP kast of 

plank. De boeken zijn herkenbaar aan de MLP sticker op de rug of een Makkie sticker op de voorkant. 

Het is handig om de populaire boeken (die ook in de MLP top 25 staan), regelmatig te wisselen met de ‘gewone 

collectie’.  Kinderen met leesproblemen kunnen wel individuele hulp gebruiken bij het zoeken van het juiste boek. 

Goede instructie voor de uitleenvrijwilligers is dus gewenst!

2.4.4. Kosten

Wanneer MLP boeken standaard in de collectie de Bibliotheek op school zijn opgenomen, zijn er geen extra kosten aan 

verbonden. De abonnementskosten aan de inlog op de MLP site voor bibliotheken komt in 2016 te vervallen. ProBiblio 

zal deze i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek landelijk beschikbaar stellen.

 

2.5. Verantwoording van de materialen 

Zoals de inleiding van dit handboek aangeeft is de succesvolle toepassing van de materialen als interventie bij kinderen 

de geen plezier beleven aan lezen, gebaseerd op twee praktijkonderzoeken onder de naam Aangepast lezen en MLP in 

de Bibliotheek  (2014-2016).

De belangrijkste bevindingen die de pilots weergeven zullen, middels grafieken, in dit hoofdstuk gepresenteerd 

worden.

http://www.makkelijklezenplein.nl/home
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Afbeelding pilot I

 Afbeelding pilot II 

 

Afbeelding pilot I

Hoe leuk vind je...

Kinderen vinden de materialen leuk, vooral Yoleo

Kinderen luisteren meer gesproken boeken...
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Afbeelding pilot II

 

 

Afbeelding pilot I

 

Afbeelding pilot II 

Hoe vaak luister je naar gesproken boeken?

Vind je lezen leuk ?
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 Afbeelding pilot I

  Afbeelding pilot II

Afbeelding pilot I

Kinderen vinden het moeilijk om een leuk boek te vinden op school

Leerkrachten denken dat het leesplezier van de kinderen is toegenomen
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  Afbeelding pilot II

Denkt u dat uw school in de toekomst beter om kan gaan met kinderen met een 
leesprobleem door gebruik van de materialen?

  Afbeelding pilot II

Leerkrachten denken dat het leesplezier van de kinderen is toegenomen
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3.1. Praktijkervaringen pilot I en II

In mijn groep 8 lezen kinderen voornamelijk met Yoleo. Voor kinderen met dyslexie die gebruik maken van Yoleo, staat 

Yoleo vast op het lesrooster tijdens technisch lezen. Ik merk dat de kinderen het erg fijn vinden om te gebruiken (ze 

vragen er namelijk buiten de leesles ook om). Ik vind het een fijn product want het maakt het lezen makkelijker voor 

kinderen. De drempel wordt verlaagd en ik zie het leesplezier geeft, dat vind ik heel belangrijk. Want als je iets leuks 

vindt om te doen, dan ga je het ook vaker doen. :-)

Marleen leerkracht groep 8

De meeste kinderen met een leesbeperking in mijn klas gebruiken Superboek. Ze vinden het stoer om een eigen 

boekenplank te hebben met een eigen wachtwoord. Ik heb de gedachte van ‘een kind moet een boek lezen’ echt los 

moeten laten voordat ik aan Superboek begon. Ik begrijp nu dat het ‘als plezierig ervaren om te luisteren naar een 

boek’ een stap richting het zelf-lezen kan betekenen.  

Elise leerkracht groep 4/5

Toen ik een meisje uit mijn klas wilde aanmelden voor Superboek, bleek dat zij al een account had uit een vorig 

schooljaar. Ik wilde haar voorstellen om weer verder te gaan met Superboek. Zij gaf aan dat ze Superboek heel fijn vond 

maar dat ze nu liever zelf een boek leest. Toen ik haar vroeg hoe dat zo kwam zei ze: “bij Superboek heb ik veel boeken 

uitgeprobeerd. Nu weet ik welke boeken ik leuk vind en kan ik die zelf gaan lezen. Dat doe ik liever dan luisteren”. 

Sija leerkracht groep 7

Ik ben er trots op dat ik potentiële nieuwe ouders, tijdens een rondleiding door de school, kan vertellen dat wij zowel 

de lezende kinderen als de moeilijk lezende kinderen een mooi leesaanbod kan bieden. Ik zie het als pré dat wij dit als 

school kunnen.

Directeur basisschool

Wij vinden het leuk op Superboek, want we luisteren nu samen naar hetzelfde boek en dan kunnen we daarover 

praten. Ik vind het ook fijn dat ik thuis kan luisteren want soms is het spannend en als ik dan in de klas moet stoppen 

met luisteren wil ik dat eigenlijk nog niet. En dan doe ik het lekker thuis.

Joanna en Ebby basisschoolkinderen groep 5

Eerst vond ik Yoleo heel vet, maar op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Ik lees nu liever zelf in een boek.

Thijs basisschoolkind groep 7

Ik vind het wel cool dat ik zo’n apparaat mag pakken (daisyspeler) en aan mijn tafel naar zo’n cd kan luisteren. En ik 

vind het leuk dat ik in de bieb een cd kan gaan halen. Ik vind alleen dat er meer stoere verhalen mogen zijn, iets meer 

voor jongens.

Luuk basisschoolkind groep 7

 

Ik vind die MLP boekjes best leuk. Ik kan sneller een boek uitlezen, het leest wel makkelijk (lachend: daarom heet het 

natuurlijk makkelijk lezen boek). Eigenlijk doe ik Yoleo, dat vind ik nog steeds leuk, maar de juf zei dat ik eens een MLP 

boekje moest proberen. Ik wist niet dat die zo fijn zijn.

Thomas basisschoolkind groep 6

Tom kan nauwelijks lezen. Hij ervaart dat als vreselijk, want hij houdt erg van verhalen. Zijn ouders en wij als 

leerkrachten kunnen niet steeds boeken voorlezen. Nu we de daisyspeler in de groep hebben wil Tom het liefst de hele 

dag luisteren naar verhalen. Hij geniet enorm en wij met hem. Ouders waarderen het enorm dat we speciaal voor Tom 

een daisyspeler in de klas hebben. Het is een investering maar voor een heel goed doel.

Lia leerkracht speciaal basisonderwijs middenbouw

    3.  Praktijkervaringen 
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Vrijwel dagelijks komen de kinderen de klas binnen en kijken als eerst op het lijstje wie er die dag aan de beurt zijn om 

te luisteren naar Superboek. Het is voor veel van onze kinderen moeilijk om zelf in te loggen. Daarom zet ik alles klaar 

en dan kunnen ze meteen starten. Ze luisteren naar boeken die ze nooit zelf kunnen lezen, dat vind ik het mooie aan 

Superboek. Het aanmaken van de accounts is wel een gedoe. Vooral omdat niet alle ouders een mailadres of computer 

hebben of niet weten wat ze moeten doen, dat is wel lastig.

Suzan leerkracht speciaal basisonderwijs bovenbouw 

3.2. Opleiding voor leesconsulenten

Voor leesconsulenten die zich willen bekwamen in het adequaat begeleiden van basisschoolkinderen met 

leesproblemen, wordt er een verdiepingsopleiding aangeboden: ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’. In 

deze opleiding  wordt dieper ingegaan op de lesstof uit module 4 van de basisopleiding leesconsulent en leer je:

• praten met kinderen en ontdekken waar hun belangstelling ligt, zodat je hen de juiste verhalen aanreikt en hen 

enthousiaster maakt voor lezen;

• het team mee te nemen in de aandacht voor kinderen met een leesprobleem en het vergroten van hun leesplezier;

• hoe de doelgroep met leesproblemen eruit ziet;

• welke materialen je kunt inzetten voor kinderen met een leesprobleem.

Actuele informatie over de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ is te vinden op de website voor 

professionals onder opleidingen: http://pro.debibliotheekopschool.nl/opleidingen.html 
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Inschrijven als school

Wanneer een leerkracht kinderen eerst kennis wil laten maken met Superboek, kan de school zich inschrijven bij 

www.superboek.nl. Superboek is een jeugdgedeelte van Passend Lezen. Sinds 2017 is Superboek geïntegreerd in de 

website van Passend Lezen.

De school kan dan maximaal 25 Daisy cd-roms of 15 gesproken boeken als streaming bestellen. Om deze reden is een 

inschrijving via de school echt als kennismaking voor de leerlingen. Als de leerlingen zich persoonlijk inschrijven, 

mogen zij hetzelfde aantal boeken lenen. Passend Lezen (en Superboek) raadt de leerlingen aan, indien deze manier 

van lezen hen wel aanspreekt, zich persoonlijk in te schrijven. Een streamingboek (het ‘lezen’ van boeken via internet of 

via de app Daisylezer) onthoudt namelijk waar de lezer is gebleven. Als meerdere leerlingen hetzelfde boek gaan lezen, 

gaan zij verder waar de andere leerling is gebleven. Ook kunnen leerlingen met een eigen inlog (op hun privéadres) de 

boeken uitkiezen die zij zelf willen lezen.

Een school schrijft zich in via Bibliotheekservice Passend Lezen (www.passendlezen.nl). Rechtsboven in het venster 

kiest men ‘lid worden’. Kies dan bij ‘type inschrijving’: ik wil een school inschrijven. Vul hierna de vragen in die gesteld 

worden. Het is aan te bevelen dat de contactpersoon van de school (dit is vaak de leescoördinator) haar e-mailadres 

opgeeft. Nadat de school akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden kunnen de gegevens op het volgende scherm nog 

gewijzigd worden of de inschrijving kan bevestigd worden.

Na de bevestiging komt de melding in beeld dat de gegevens zijn opgeslagen en dat er binnen enkele minuten een 

mail wordt gestuurd om het account te activeren. De school is nog een paar stappen verwijderd van een officiële 

inschrijving.

Door op ‘hier’ te klikken in de mail, wordt de inschrijving geactiveerd en moet het wachtwoord worden ingesteld door 

op de knop ‘inloggen’ de klikken. Vervolgens kan er worden ingelogd met de gebruikersnaam (emailadres) en zojuist 

aangemaakte wachtwoord. Een school kan direct na inloggen gebruik maken van de dienstverlening.

Binnen afzienbare tijd wordt de inschrijving gecontroleerd. Bibliotheekservice Passend Lezen neemt hierover 

telefonisch contact met de contactpersoon op. De gegevens worden geverifieerd en kunnen er mogelijk vragen 

beantwoord worden.

In de rode knoppenbalk staat Superboek, hier kan men boeken op leeftijd zoeken. ‘Mijn bieb’ is de persoonlijke pagina 

van de school. Hier staat ook de geldigheid van het lidmaatschap. Elk jaar wordt het (automatisch) lidmaatschap 

verlengd als de contributie is voldaan.

Contributie

Voor instellingen/scholen geldt een contributie van 28 euro per jaar. Veel instellingen maken gebruik van meerdere 

inschrijvingen, voor bijvoorbeeld nevenlocaties. Deze worden aangemerkt als 1 inschrijving, waar meerdere 

nevenlocaties (sub instellingen) onder vallen. Dit betekent dat je jaarlijks 28 euro betaalt, je voor dat bedrag met 

meerdere gebruikersnamen kunt inloggen om gebruik te maken van de dienstverlening. Een medewerker van 

Klantencontact neemt dit met de school door. 

  

Persoonlijke inschrijving 

Ouders kunnen hun kind inschrijven via de hierboven genoemde site. 

Ouders volgend volgende stappen: 

1) Rechtsboven in het venster kiest men ‘lid worden’. 

2) Kies dan bij ‘type inschrijving’: ik wil mezelf inschrijven. Vul hierna de vragen in die gesteld worden. 

    Bijlage 1: Werkwijze Superboek

http://www.superboek.nl
http://www.passendlezen.nl


21

3) Nadat de klant akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden kunnen de gegevens ook op het volgende scherm 

nog gewijzigd worden óf de inschrijving kan bevestigd worden.

4) Na bevestiging komt de melding in beeld dat de gegevens zijn opgeslagen en dat er binnen enkele minuten een 

mail wordt verstuurd om het account te activeren. De klant is nog een paar stappen verwijdert van een officiële 

inschrijving.

5) Door op ‘hier’ te klikken in de toegestuurde mail, wordt de inschrijving geactiveerd en moet het wachtwoord 

worden ingesteld door op de knop ‘inloggen’ te klikken.

6) Vervolgens kan er worden ingelogd met de gebruikersnaam (emailadres) en zojuist aangemaakte wachtwoord.

7) Een klant kan na het inloggen direct gebruik maken van de dienstverlening.

8) Het kind kan maximaal 25 cd-roms of 15 gesproken boeken als streaming bestellen.

9) In de rode knoppenbalk op de website staat Superboek, hier kan men boeken in verschillende leeftijdscategorieën 

vinden.

10) Binnen afzienbare tijd wordt de inschrijving gecontroleerd. Bibliotheekservice Passend Lezen neemt hierover 

contact met de ouders op.

11) ‘Mijn bieb’ is de persoonlijke pagina van de klant. Hier staat ook de geldigheid van het lidmaatschap. Elk jaar 

wordt het automatisch lidmaatschap verlengd.

12) 12Kinderen tot 18 jaar hoeven geen contributie te betalen.

Er zijn ook jeugdtijdschriften te vinden op de website, bijvoorbeeld Quest en Kijk. Hier kan een school/kind zich gratis 

op abonneren. 

Wachtwoord vergeten

Lukt het inloggen niet omdat je het wachtwoord bent vergeten? Kies dan op de inlogpagina voor de link “wachtwoord 

vergeten” om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Lukt dit niet of ben je ook je gebruikersnaam (e-mailadres of 

lenersnummer) vergeten, neem dan contact op met de klantenservice van Passend Lezen 070-338 15 00 (bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 – 16.00 uur).

Zoek, vind en bestel een boek

• Zoek via de zoekbalk linksboven op de pagina.  

• Waar je ook bent op onze website, het algemene zoekveld staat altijd bovenaan de pagina. Met dit zoekveld kan de 

hele collectie worden doorzocht.

• Vul een zoekwoord in, in het zoekveld. Dit kan bijvoorbeeld een deel van een titel zijn, of de achternaam van een 

auteur.

• Druk op enter om het zoeken te starten. Je komt nu op een pagina met resultaten terecht als die er zijn. Je kunt 

naar de zoekresultaten gaan met de pijltjes of met de tabtoets, maar het is sneller om te springen van kop naar kop.

• Navigeer naar de kop Zoekresultaten en ga vanaf daar verder met de pijltjestoetsen. Je komt nu als eerste het 

aantal zoekresultaten tegen, gevolgd door het aantal resultaatpagina’s en de mogelijkheid om naar de volgende 

resultaatpagina te gaan. Deze opties staan nogmaals onder de zoekresultaten weergegeven, dus je hoeft niet weer 

naar boven te scrollen om naar de volgende pagina met resultaten te gaan. 

• Om het boek te bestellen kies je voor de knop Bestellen.

• Je komt nu op de bestelpagina waar je kunt aanvinken welke leesvorm je wilt. Een boek kan bijvoorbeeld in braille, 

als daisy of via streaming beschikbaar zijn.

• Vink de gewenste leesvorm aan. Let op: je kunt hier maar 1 keuze maken.

• Klik op de knop OK om de bestelling te bevestigen.

• Je krijgt nu een bevestigingsmelding.

• Druk op OK om terug te keren naar de pagina met resultaten.

Mijn bieb

De optie “Mijn bieb” is terug te vinden in het navigatiemenu van de website. Deze optie krijg je alleen te zien als je 

bent ingelogd. In de “Mijn bieb” omgeving vind je informatie over de titels die je in je bezit hebt, titels die je eerder 

geleend hebt, wensen en reserveringen en abonnementen op kranten en tijdschriften. Ook kun je hier eenvoudig je 

persoonlijke gegevens inzien of je wachtwoord wijzigen.  
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De boekenplank is opgedeeld in 2 delen: 

1) Boekenplank (digitaal): de streaming titels die je momenteel in bezit hebt

2) Boeken in bezit (fysiek): de titels die je thuis fysiek hebt ontvangen: denk hierbij aan Daisy-cd, grote letter en braille

Binnen de boekenplank kun je kiezen uit de productvormen Boeken, Hoorspelen of Hoorcolleges. Standaard kom je 

bij de boeken uit. Je kunt op Hoorspelen of Hoorcolleges klikken om daarvan het bezit weer te geven. Achter Boeken, 

Hoorspelen en Hoorcolleges staat een getal, dit geeft het aantal titels in bezit voor het betreffende product aan.

Op de digitale boekenplank (met de streamingtitels) kun je per titel een actie uitvoeren: downloaden, afspelen of 

retourneren.

Wensen en reserveringen

Bij Wensen en reserveringen vind je je wensenlijst. Deze lijst bevat tevens de door jou gereserveerde titels. Reserveringen 

die je in audio hebt geplaatst, worden automatisch als Daisy-cd opgestuurd als de titel is verschenen.
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Werken met YOLEO loopt via de volgende stappen:

1) Aanmaken schoolaccount

2) Aanmaken leerlingaccount

3) Leerling koppelen aan schoolaccount

4) Tegoeden kopen

5) Boeken kopen van het tegoed en koppelen aan leerlingen

6) Ontkoppelen van een boek

1. Aanmaken schoolaccount

Ga naar www.yoleo.nl en klik op ‘Ik wil nu lezen’.

 

Er komt een pop-up scherm waarbij bovenaan een groene balk 

staat met ‘Wilt u zich registreren als school? Klik dan hierop. 

 

U komt in het volgende scherm:

  

    Bijlage 2: Werkwijze YOLEO
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Op het tabblad ‘nee’ vult u alle gevraagde gegevens in. Let op: het is aan te bevelen dat u als school één mailadres 

gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld van de leescoördinator zijn of een leerkracht. Na het invullen van de gegevens klikt u op 

‘registreren’. U ontvangt vervolgens een mail op het opgegeven mailadres waarin de ingevulde gegevens staan. Tevens 

is er  een link die u moet aanklikken om het schoolaccount actief te maken. Zolang dit niet is gebeurt zal het account 

niet toegankelijk zijn.

Zodra het account actief gemaakt is gaat uw weer naar 

www.yoleo.nl en klikt op ‘ik wil nu lezen’. Bij het tabblad ‘ja’ 

vult u uw inlognaam en wachtwoord in en dan komt u op de 

volgende pagina terecht.

 

Om leerlingen te laten lezen heeft u in uw account de 

leerlingaccounts nodig.

2. Aanmaken leerlingaccount

U kunt ervoor kiezen om samen met het kind een account aan te maken, zodat het kind zelf een wachtwoord kan 

bedenken.

Ga naar www.yoleo.nl en klik op ‘ik wil nu lezen’. 

 

Er komt een pop-up scherm waarbij de vraag staat ‘al eerder bij 

Yoleo geweest?’ Hier klikt u op de tab ‘nee’ en daar maakt u een 

account aan.

     

Bedenk al dan niet samen met het kind een makkelijk/leuke inlognaam. 

Let op: bij het e-mail adres vul je het e-mail adres in van de leescoördinator of juf. Dit het zelfde email adres als 

waarmee het schoolaccount is aangemaakt. De persoon die gekoppeld is aan het email adres krijgt een verzoek om 

het account te bevestigen. Op het moment dat dit gedaan is kan de leerkracht op school de leerling koppelen aan het 

schoolaccount. Daarna kan de leerkracht met het een boek gaan uitkiezen en dat boek koppelen aan het kind.  
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3. Leerling koppelen aan schoolaccount

Let op: de accounts voor de leerlingen moeten al aangemaakt zijn. 

Ga naar www.yoleo.nl en klik op ‘ik wil nu lezen’. 

 

Log in met het schoolaccount, pas dan kunnen leerlingen 

gekoppeld worden.

U komt op het volgende scherm.

 

Klik op de groene balk ‘+leerling koppelen’.

Er verschijnt een pop-up scherm, vul hier de inlognaam van het 

account van de leerling in en klik op het loepje daarachter:

 

De gezochte naam komt in beeld. Klik vervolgens op het 

vierkantje achter de naam. Klik daarna op ‘toevoegen’.

 

Leerling is nu toegevoegd aan het leerlingenbestand in het 

schoolaccount.
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4. Tegoeden kopen

Log in met het schoolaccount.

Klik op tabje ‘tegoed’ bovenin de bruine balk. De pagina verschijnt 

waar gekozen kan worden welk tegoed (12, 20 of 30 tegoeden) 

men wil kopen.

 

Klik op het groene balkje ‘aanschaffen’ onder het betreffende 

tegoed. Vervolgens wordt men doorgeleid naar het betaalsysteem. 

Betalen kan alleen via iDeal.

Heeft u niet de mogelijkheid om te betalen met iDeal neem 

dan contact op met de helpdesk (helpdesk@yoleo.nl) dan zorgt 

Yoleo ervoor dat u een factuur ontvangt. Zodra de betaling van 

deze factuur ontvangen is zorgen wij dat het tegoed in uw 

schoolaccount op het juiste aantal wordt gezet.

5. Boeken kopen van het tegoed en koppelen aan leerlingen

Klik op tabje ‘boeken’ in bruine balk bovenaan de pagina. Klik op 

tabje ‘alle boeken’ en dan verschijnen alle boeken die in Yoleo te 

koop zijn.

 

Klik op het boek dat u wilt kopen en vervolgens op ‘boek kopen’. 

Dan verschijnt popup- scherm ‘boek aanschaffen’.

 

Klik op ‘bevestigen’ en het boek komt in de boekenkasten is 

beschikbaar. Er wordt 1 tegoed van het totaal afgeschreven.

Via het tabje ‘uw boeken’ ziet u de boeken die van de tegoeden zijn gekocht. 

U koppelt een boek middels de volgende stappen: 

• klik op het tabje ‘boeken’ 

• klik op ‘uw boeken’

• klik op een gekozen boek

• het boek komt in beeld en u klikt op ‘koppelen’. 

 

De namen van de kinderen komen in beeld in het volgende 

popup- scherm.
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Hier selecteert u de leerling waaraan u het boek wilt koppelen, 

door op het vierkante vakje achter de naam te klikken en 

vervolgens op ‘koppelen’ te klikken.

Logt de leerling vervolgens in zijn account in dan kan het in de 

boekenkast zien dat het boek via de school gekoppeld is. Als de 

leerling op het boek klikt dan verschijnt de tekst ‘je leent dit 

boek van…’

 

Kinderen kunnen zelf een boek kiezen of onder begeleiding 

van leerkracht. Alleen de leerkracht heeft de mogelijkheid om 

een boek op het account van het kind te zetten, immers dit 

gebeurt via het schoolaccount en daar heeft de leerkracht de 

inloggegevens van.

Als een boek één keer gekocht is, kan één kind daar gebruik van maken. Zodra het boek ontkoppeld is van de leerling en 

in de boekenkast van school staat, kan een ander kind daar gebruik van maken.

Boeken kunnen zonder einddatum op het account van de leerling blijven staan. Het is aan te bevelen dat de leerkracht 

soms kijkt in het account van de kinderen, zodat gezien kan worden hoe ver een kind is met lezen en of een boek nog in 

het bezit is. Dit kan de leerkracht zien door op het tabje ‘leerlingen’ te klikken. De namen van de kinderen verschijnen 

in beeld. Wanneer op de naam van het kind wordt gedrukt is meteen te zien welke boeken het kind in bezit heeft en 

hoever deze is met lezen.

6. Ontkoppelen van een boek

Is het boek uit of moet het terug naar het schoolaccount dan gaat 

u het boek ‘ontkoppelen’. Dit doet u door naar het tabje ‘boeken’ 

te gaan, dan klikken op ‘uw boeken’ en ga naar het betreffende 

boek. 

 

U klikt op het kruisje achter de naam van de leerling en dan komt 

de vraag of u de betreffende leerling wilt ontkoppelen. Klik op OK 

en dan wordt de leerling van het boek ontkoppeld.

Het boek is nu weer beschikbaar om aan een andere leerling te 

koppelen.
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