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13.1 Inleiding 
Verhaal 
 

Lien is 13 jaar. Ze leest technisch op het niveau van een leerling van 7 jaar. Dikkere boeken 
lezen, lukt niet. Op haar computer staat sinds kort de gratis Daisy-software AMIS. Met Amis 
kan ze boeken met een Daisy-structuur beluisteren via haar pc. Ze beluistert boeken die de 
andere kinderen van de klas moeten lezen. 

 

Wat en hoe? 
 

Spannende thrillers, knotsgekke avonturenverhalen, boeken over fijne vrienden, 
prinsessensprookjes en stoere ridderverhalen, boeken over auto’s en over planeten, poëzie 
om bij weg te dromen, ..., er is voor elk wat wils. Een Daisy-luisterboek is een boek in digitale 
vorm op CD. Het boek werd ingesproken door een duidelijk verstaanbare en aangename 
stem. De luisterboeken kunnen gratis ontleend worden bij de Luisterpuntbibliotheek.  Dit is 
een speciale openbare bibliotheek in Vlaanderen en Brussel voor mensen met een 
leesbeperking. 

Je kan een Daisy-luisterboek laten voorlezen op je computer. Daisy is de internationale 
standaard voor het toegankelijk maken van gesproken boeken voor mensen met een 
leesbeperking. Dankzij deze structuur kunnen lezers onder andere eenvoudig in het boek 
navigeren, de voorleessnelheid bepalen en bladwijzers plaatsen. 

 

Plus en min 
 

+ Zowel de Daisy-software (AMIS) van Dedicon als de luisterboeken zijn gratis te bekomen. 

+ Geen speciaal apparaat nodig, alleen een computer. Internet is niet verplicht. 

+ CD met luisterboek in computer stoppen en AMIS  (de Daisy-software) opstarten. De 
software opent onmiddellijk het boek. 

+ Je kan snel navigeren door alle hoofdstukken van het boek. 

- Daisy-software alleen in Engelstalige versie dus alle tools om bijvoorbeeld de snelheid aan 
te passen worden in het Engels uitgesproken. 

Tips voor de coach 
 

• Installeer de gratis Daisy-software ( AMIS) op de computer. Je krijgt dan een 
volledige Daisy-speler met alle mogelijkheden (trager voorlezen, bladeren,…). 
Voorlopig bestaat deze software alleen in Engelstalige versie. Er wordt gewerkt aan 
een Nederlandstalige versie. Het boek wordt uiteraard in het Nederlands 
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voorgelezen. 
Je kan deze software aanvragen: 
- op cd via de organisatie Luisterpuntbibliotheek. 
- via de plaatselijke bibliotheek die normaal een exemplaar in huis heeft.  
- rechtstreeks downloaden via de website van Dedicon.  

• Daisy-boeken aanvragen kan zo: 
- Maak je gratis lid bij de Luisterpuntbibliotheek en vraag gratis een bruikleencollectie 
Daisy-boeken aan. Je kan zoveel titels aanvragen als gewenst en je houdt ze zolang 
als nodig. 
- Vraag je boeken aan via e-mail of de online catalogus van de 
Luisterpuntbibliotheek. Hier geldt een uitleentermijn van 4 weken. Een lijst met 
kinder- en jeugdboeken die zij in huis hebben vind je op hun website. In het menu klik 
je op Partners en vervolgens op Scholen. Daar vind je een Excell-bestand met een 
overzicht. 
- Je kan ook titels aanvragen in de plaatselijke bibliotheek maar het aanbod kinder- 
en jeugdboeken is er beperkt. 

• Je kan de Daisy-roms ook beluisteren met een mp3-speler en met de Windows Media 
Player (WMP). Let wel, met de WMP en met een mp3-speler geniet je niet van alle 
voordelen van Daisy. Zo kan je bv. niet sneller of trager laten voorlezen (wat me wel 
interessant lijkt voor sommige leerlingen met leesmoeilijkheden), en je kan ook niet 
bladeren in het boek.  

 

Praktische tips 
 

• Stop de cd in de computer . Je kan de cd niet opstarten via het menu ‘automatisch 
afspelen’. Sluit dit menu en open ‘AMIS’. Het programma zoekt automatisch de cd op 
en opent hem. 

• Wanneer je wil stoppen met luisteren klik je op de knop ‘Bookmark your current 
position’. De computer onthoudt de plaats waar je bent gestopt, net alsof je een 
bladwijzer in je boek stopt. Wanneer je wil verder lezen, klik dan op ‘Bookmarks’ in de 
bovenste menubalk en kies je geplaatste bookmark. 

• De knoppen in de vorm van een tandwieltje zijn handig om de computer sneller of 
trager te laten lezen. 

• Je kan de volledige inhoud kopiëren naar een map op je eigen pc. Als naam voor de 
map kan je bijvoorbeeld opgeven: De overstap, Anthony Horowitz. Wanneer je ‘AMIS’ 
opent kies je dan de knop ‘Open a DAISY book from the local file system’.  
Je kan dus één cd gebruiken voor meerdere personen en je kan dus een eigen 
bibliotheek aanleggen van je gelezen boeken. 
Kijk wel uit: een boek kan een heel groot bestand zijn en je harde schijf kan zo snel 
vol raken! 
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Meer informatie? 
 
 
 

 

Rechtstreekse link naar de download 
http://www.dedicon.nl/toonArtikel.do?action=view&parentId=88088&objectId=306585&itemIn
dex=0&parentParentId=180877 

 

  

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/home/ 
E-mail: veronique.rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be of 
saskia.boets@luisterpuntbibliotheek.be 
Telefoon: 02 423 04 13 | 070 246 070 
De catalogus: http://daisybraille.bibliotheek.be 

Als je wil lid worden en een bruikleencollectie wil aanvragen, kan je dat best doen via een  
e-mail naar veronique.rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be 
Aan haar kan je ook vragen om 5 of 10 (of hoeveel je wil) Daisy-softwareschijfjes op te 
sturen. 

Heb je graag affiches en folders om op te hangen en te verspreiden in de school, geef dan 
ook een seintje aan Veronique Rutgeerts. 
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