
Leesplezier voor blinde en slechtziende kinderen 

Opgroeien samen met boeken 
 

 

 

 

 

Waarom samen lezen?  

 
Voor alle kinderen is het belangrijk en fijn om op jonge leeftijd in aanraking te komen met 
kinderboeken. Als een kind slechtziend of blind is, zijn voorlezen én het ontwikkelen van de tastzin 
heel belangrijk. De collectie Voelboeken van Bibliotheekservice Passend Lezen biedt de mogelijkheid 
om dit te ervaren.  
 

 Voelboeken 
Voelboeken zijn tastbare (voor)leesboekjes voor jonge blinde en (zeer)slechtziende kinderen. Het zijn 
voelboekjes met een combinatie van braille en tactiele vormen en illustraties, gemaakt van 
verschillende stoffen en materialen. Kinderen ontdekken al lezend en voelend de wereld om zich 
heen, maken op een laagdrempelige manier kennis met het brailleschrift en ontwikkelen de tastzin. 
De collectie bevat verschillende soorten boekjes die aansluiten op het ontwikkelingsniveau van het 
kind: 
 

 Stoffen voelboek 
Stoffen voelboekjes hebben bladzijden die zijn gemaakt van stof. De tastbare illustraties zijn vaak ook 
van stof of ander goed tastbaar materiaal gemaakt met verschil in textuur. 

 Papieren voelboek 
Bij een papieren voelboek is de ondergrond van stevig karton en de tastbare illustraties zijn vaak van 
papier, maar er kan ook ander materiaal zijn verwerkt in een papieren voelboek. 

 Voeljeleesboek 
Voeljeleesboek is een serie heel eenvoudige braille zelf-lees-boeken met een verhaaltje en tactiel 
verantwoorde plaatjes om het leesplezier te stimuleren. 
 
Meer weten? Ga naar passendlezen.nl/voelboeken  
 

 TastTasje 
In plaats van het ‘BoekStartkoffertje’ (dat ziende kinderen ontvangen in de Bibliotheek), krijgen 
ouders van jonge kinderen met een (ernstige) visuele beperking via Passend Lezen een TastTasje. Het 
TastTasje bevat:  

 Een voelboekje 

 Een informatieboekje met voorbeelden hoe ouders de 
tastvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren 

 Informatie voor ouders over Bibliotheekservice Passend 
Lezen 

 BoekStart-cd De Voorleestrom 
 

http://www.passendlezen.nl/voelboeken


 
 
Er zijn twee uitvoeringen:  

 Voor kinderen van 0 tot 3 jaar (tastprentenboek: Els Voelgraag gaat naar bed) 

 Voor kinderen van 3 tot 6 jaar (tastprentenboek: Crokato, het dier dat van vel verandert) 
  
Het aanvragen van het TastTasje is gratis als je lid bent van Passend Lezen. Nog geen lid? Schrijf je 
eerst in en vraag dan het TastTasje aan. Het TastTasje is ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke 
Visio en is mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek. 
 
Meer weten? Ga naar passendlezen.nl/tasttasje  
 
Lezen kan altijd!  
Bibliotheekservice Passend Lezen is dé bibliotheek voor iedereen met een leesbeperking. Naast 
Voelboeken, bevat de collectie van Passend Lezen nog duizenden boeken, kranten en tijdschriften in 
verschillende leesvormen zoals audio, braille, grootletter en een combinatie van leesvormen. 
Daarnaast biedt Passend Lezen ook hoorspelen, hoorcolleges, reliëfwerk en maatwerk. De hele 
collectie van Passend Lezen is te vinden via passendlezen.nl. 
 
Jeugd en jongeren 
Passend Lezen heeft ook een speciale collectie voor jeugd en jongeren. De jeugdcollectie van 
Passend Lezen vind je via superboek.nl. Via deze pagina kun je doorklikken naar aparte pagina’s 
gebaseerd op leeftijd. Zo vind je de producten en leesvormen uit de collectie die geschikt zijn voor de 
specifieke leeftijdsgroepen. Je kunt ook op de leeftijdspagina’s komen via het uitklapmenu in de 
hoofdnavigatiebalk onder ‘Superboek’. 
 
Lidmaatschap 
Een lidmaatschap voor kinderen met een leesbeperking tot en met 17 jaar is gratis. Een lidmaatschap 
voor volwassenen kost € 30 per jaar.  
 
(Voor)leesplezier met Visio 
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en 
advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. 
Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een 
verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel 
betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. 
 
Meer weten? Ga naar visio.org. 
 
Leesplezier  
Leesplezier is een project van Visio, waarbinnen vooral praktische middelen worden ontwikkeld. 
Deze zijn niet alleen gericht op kinderen van 0-12 jaar, maar ook op mensen uit hun omgeving: 
ouders, familie en vrienden, leiding van kinderopvang, leerkrachten in het regulier onderwijs en 
professionals van Visio. Lees meer. 
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