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Geachte heer Wouters, 

 

Hartelijk dank voor het ongevraagd advies van de Lezersraad m.b.t. braille/brailleschrift van 24 

mei jl.  

Dit uitgebreide schrijven geeft een goed inzicht in het belang van braille en het onderscheidend 

karakter ten opzichte van audio waarvoor dank. KB en BPL begrijpen en onderschrijven dit 

belang. Relevant bij de reactie op uw advies is wel de rol en verantwoordelijkheid van de KB te 

duiden. KB is verantwoordelijk voor de instandhouding van de bibliotheekvoorziening van 

algemene lectuur, niet voor het bevorderen van het brailleschrift in het algemeen. Ik hecht er aan 

in dat verband te benadrukken dat er geen sprake is van bezuinigingen op de productie en 

collectie van braille. Ook worden er in 2016 meerdere nieuwe brailleprojecten opgestart.  

 

Hieronder geef ik u mede namens BPL per advies onze reactie. 

 

A1. 

De Raad adviseert op korte termijn maximale vraagsturing bij de collectievorming van 

brailleboeken zoals in dit advies is omschreven, in te voeren. 

 

Reactie: het voornemen is om een pilot project op te starten waarin het vergroten van de 

vraagsturing bij de braillecollectie centraal staat: Pilot Braille op Verzoek II. 

Het huidige Braille op verzoek beperkt zich tot een keuze uit al in audio geproduceerde titels. Het 

gaat hier om boeken die in de voorafgaande maand in productie zijn gegeven voor audio. Ter 

informatie: er zijn rond de 180 deelnemers en het gemiddeld aantal reacties per maand is 25. Naast 

deze boeken worden ook andere suggesties die van braillelezers binnenkomen meegenomen en 

meestal gehonoreerd. 

 

De wens leeft om een groter deel van de collectie vraag gestuurd te maken. In het project moeten 

de randvoorwaarden worden onderzocht en wordt een pilot uitgevoerd en geëvalueerd. De 

randvoorwaarden zijn onder meer van belang omdat ook de braillelezers die niet actief zelf een 

boek willen of zullen aanvragen, keuze moeten hebben uit een evenwichtig samengesteld 

collectieaanbod.  

 

Bij de nadere uitwerking van dit project zal de inbreng van de deelnemers van de Lezersraad en de 

overige deelnemers aan het Informeel Overleg over braille van maart jl. uiteraard worden 

betrokken. De Lezersraad vraagt in haar brief onder andere om de terugkeer van Braille op 

verzoek. Ik attendeer er op dat dit een aantal jaren terug structureel is gemaakt na een tweejarige 

pilot, waarmee het aantal brailletitels dat jaarlijks aan de collectie wordt toegevoegd verdubbeld is. 

Na het wegvallen van programma weblois, waarmee maandelijks de BROV-lijst samengesteld 

werd, heeft het aanbod van september 2015 tot april 2016 helaas stilgelegen. 

 



Inmiddels zijn 3 lijsten (april-mei-juni) weer verstrekt en “loopt” Braille Op Verzoek weer. 

 

A2. 

De raad adviseert een beleid te ontwikkelen gericht op bevordering van het gebruik van braille. 

 

Reactie: de verantwoordelijkheid van KB en BPL betreft de algemene lectuurvoorziening.  Met 

onder meer duidelijke aandacht voor braille in de communicatie van BPL, de in onze reactie 

genoemde voornemens en het informeel overleg over braille dat een vervolg zal krijgen 

verwachten wij onze bijdrage hieraan te leveren.  

 

Wel heeft KB een projectsubsidie toegekend voor de oprichting van een Brailleautoriteit: het 

oprichten van een groep van braille-experts die met autoriteit de braille coderingen voor het 

Nederlandse taalgebied vastlegt en toekomstbestendig beheert.  

Dit zal in nauwe afstemming met onder meer Luisterpunt, Oogvereniging, VOL en LR gaan.  

 

Boekenweekgeschenken en andere acties van de CPNB/BCB worden altijd standaard in Braille 

verstrekt. 

 

A3. 

De raad adviseert tot een uitbreiding van het aantal titels voor beginnende braillelezers. 

 

Reactie: het voornemen is om in het najaar van 2016 een project te starten: Startcollectie 

brailleboeken voor beginnende, volwassen, braillelezers.  

 

Dit sluit aan mede aan bij de zelfstudie die Visio heeft ontwikkeld en die CBB heeft geproduceerd. 

VOL heeft tijdens het Informeel Overleg ook hierom verzocht. De gewenste specificaties zijn 

grotendeels bekend. Het project moet leiden tot officiële vaststelling van deze specificaties, een 

titellijst, inrichting productie- en bestelwijze en een startcollectie.  

Voor de jeugd is er in 2015 al een speciale Avi-braillecollectie gevormd.  

BPL heeft de afgelopen jaren een beperkt aantal boeken (makkelijk lezen boeken) speciaal als 

interlinieboek voor volwassen beginnende braillelezers laten produceren. 

Wat belangrijk is om alles dat er is in een aparte deelcatalogus te kunnen presenteren. 

 

A4. 

De Raad adviseert prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van een goede zoekfunctionaliteit 

in de catalogus. 

 

Reactie: de verbetering van de zoekfunctionaliteit is onderdeel van de nieuwe website van BPL, 

waarover in de reactie op het advies van de Lezersraad m.b.t. projecten meer wordt gezegd.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marja Geevers 

Adviseur aangepast Lezen 

 

CC: Irmgard Reijntjes, BPL 
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