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1 Wat is de Slimme Nieuwslezer?

De Slimme Nieuwslezer is een digitale krant die 
dagelijks echt nieuws aanbiedt waarmee lezen en 
schrijven kan worden goefend. De Slimme Nieuws-
lezer is speciaal gemaakt voor volwassenen en
kinderen die zóveel moeite hebben met lezen en 
schrijven dat ze er in het dagelijks leven veel last 
van hebben.

Gratis te gebruiken
Mensen die nieuwsberichten dagelijks via de Slimme 
Nieuwslezer volgen, worden snel beter in begrijpend
lezen. Met de Slimme Nieuwslezer kunnen ook
schrijfoefeningen worden gedaan. De Slimme Nieuwslezer 
kan onbeperkt gratis door iedereen worden gebruikt
via de Bibliotheek (nieuwslezer.bibliotheek.nl).

Voor ieder wat wils
Er zijn 5 nieuwsonderwerpen waaruit men kan kiezen:
‘Nederland’, ‘Wereld’, ‘Geld’, ‘Entertainment’ en ‘Sport’.
Iedere dag (iedere 24 uur) worden automatisch per
nieuwsonderwerp 5 tot 10 nieuwe nieuwsberichten
uitgekozen. De nieuwe berichten vervangen de berichten 
van de vorige dag.

Soms makkelijk. Soms minder makkelijk
Nieuwsberichten in de Slimme Nieuwslezer worden door 
een slim compterprogramma uit verschillende online 
kranten gehaald en tot oefeningen omgevormd.
Dit betekent dat de het ene bericht wat moeilijker is dan 
het andere. Het komt ook wel eens voor dat er bijna
alleen maar ‘moeilijke’ berichten in de Slimme Nieuws-
lezer staan. Natuurlijk zijn ook de moeilijkste berichten 
niet echt heel erg moeilijk. De Slimme nieuwslezer is
tenslotte gemaakt voor mensen die niet goed zijn in lezen 
en schrijven. Hoe moeilijk een artikel is wordt per bericht 
met symbooltjes aangegeven. 

Oefenen
Er kan op 3 manieren met de nieuwsberichten worden 
geoefend:
1. Lezen: Moeilijke woorden kan men aanklikken en  
 door een stem laten uitspreken. 
2. Dictee: Een stem vertelt welk woord moet worden  
 geschreven. Het voorbeeld staat in het nieuwsbericht.
3. Woordslepen: Sleep het juiste woord op de goede  
 plek in een voorbeeldzin.
Een half uurtje per dag oefenen is vaak al voldoende om 
snel beter in lezen en schrijven te worden.
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2 Voor welke apparaten geschikt?

De Slimme Nieuwslezer is een soort website en kan op iedere computer, iPad en iPhone met een internetverbinding 
worden gebruikt. De Slimme Nieuwslezer kan binnenkort ook op Android apparaten worden gebruikt.
Er hoeft niets te worden geïnstalleerd om de Slimme Nieuwslezer te kunnen gebruiken.
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3 Een account aanmaken

 1 Ga naar: http://nieuwslezer.bibliotheek.nl/

 2 Klik op: ‘Heb je nog geen gebruikers
     naam? Klik dan hier’

 3 Vul je gegevens in en verzin een gebruikers-  
 naam en een wachtwoord dat je makkelijk
 kunt onthouden.

 4 Na het invullen klik je op ‘Aanmelden’.
 Je kunt direct met de Slimme Nieuwslezer 
 aan de slag.
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4 Inloggen
(iedere keer als je de Slimme Nieuwslezer wilt gebruiken en je al een account hebt)

 1 Ga naar: nieuwslezer.bibliotheek.nl

 2 Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.

 3 Klik op ‘Log in’.
 Je kunt direct met de Slimme Nieuwslezer 
 aan de slag.
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5 Beginnen: wat is wat?

Klik hier om je resultaten 
te bekijken en jouw 
gegevens te wijzigen.

Het cijfer is jouw ‘score’. 
Hoe meer je oefent hoe 
hoger je cijfer.
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Klik op een onderwerp 
om daar over te lezen.

Als je niet weet wat 
een ‘knop’ in de Slimme 
Nieuwslezer doet, hou je 
de aanwijzer van je muis 
er even boven. Een stem 
legt je dan uit waar het 
knopje voor is.
Als je deze uitleg niet 
meer wilt horen klik je op 
dit speakertje. 
Let op: deze uitlegfunctie 
werkt sowieso niet op je 
iPad of je iPhone.

Klik op een nieuwsbericht 
om daar over te lezen en 
als je dat wilt, om mee te 
oefenen.

Aan de boekjes zie je hoe 
moeilijk een artikel is.
Vijf witte boekjes bete-
kent het meest moeilijk.

Als je het artikel hebt 
gelezen verschijnt er een 
oranje ‘vink’ (V) in het 
nieuwsbericht.

Om te stoppen ga je naar 
je naam en klik je op 
‘Log uit’.



6 Een nieuwsbericht uitzoeken

 1 Klik op een onderwerp om daar over te lezen.

 2 Klik op een nieuwsbericht om dat te lezen.
 Het artikel opent zich in een apart vlak.

 Aan de boekjes zie je hoe moeilijk dit 
 artikel is (1 Boekje = makkelijk.
 5 Boekjes = het minst makkelijk).
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7 Een nieuwsbericht lezen

 1 Klik gekleurde woorden aan voor leeshulp.

 2 Klik op het speakertje om het woord te horen.

 Met ieder artikel kan je oefeningen maken.  
 Hoe dat moet wordt op pagina 10 en 11 
 van deze handleiding uitgelegd. 
 Een oefening maken hoeft niet. Alleen lezen  
 mag ook.
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8 Oefenen met een dictee

 De knop met het speakertje betekent dat je  
 in de dictee oefening zit. Klik op de knop
 met de computermuis als je liever een   
 woorden-sleep-oefening doet.

 1 Klik op het speakertje.

 2 Vul het woord in dat je hoort.

 3 Klik op de ‘Kijk na’ knop als je de drie vragen  
 hebt ingevuld om te zien of je antwoorden  
 goed zijn. 
 Je mag in totaal drie pogingen doen om alle  
 woorden goed in te vullen en na te kijken.

 4  Als je klaar bent klik je op ‘Ga verder’.
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9 Oefenen met woorden slepen

 De knop met de computermuis betekent dat je  
 in de woorden-slepen-oefening zit. Klik op de  
 knop met het speakertje als je liever een  
 dictee-oefening doet

 1 Klik op één van de woorden in het wit.

 2 Houd je muis ingedrukt (op een iPad of iPhone  
 gebruik je je vinger) en sleep het woord naar  
 de juiste plek in een zin.

 3 Klik op de ‘Kijk na’ knop als je de drie vragen  
 hebt ingevuld om te zien of je antwoorden  
 goed zijn. 
 Je mag in totaal drie pogingen doen om alle  
 woorden goed in te vullen en na te kijken.

 4 Als je klaar bent klik je op ‘Ga verder’.
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10 Overzicht van je resultaten

Je ziet deze pagina omdat je op de oranje   
‘Profiel-knop’ hebt gedrukt. Als je op deze   
‘lezen-knop’ klikt ga je terug naar de pagina   
met nieuwsberichten.

In dit voorbeeld hebt je 4 boekjes verdiend met het 
lezen van 4 teksten.

Bij de tweede tekst heb je twee boekjes verdiend 
en drie antwoorden goed.

Hier zie je een overzicht van de door jou gelezen 
nieuwsberichten. Klik op de zin om het artikel 
nogmaals te bekijken.
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11 Je voorkeuren instellen

Je ziet deze pagina omdat je op de oranje   
‘Profiel-knop’ hebt gedrukt en daarna op de 
‘mijn voorkeuren-knop’. 
Als je op deze ‘lezen-knop’ klikt ga je terug naar
de pagina met nieuwsberichten.

Hier kan je je voornaam, achternaam, e-mailadres 
en je wachtwoord aanpassen als dat nodig is.

Hier kan je instellen wat voor oefeningen je bij je 
artikelen krijgt (alleen dictee, aleen woorden
slepen of om en om dictee en woorden slepen).

Let op! Als je iets aanpast en dat wilt bewaren 
moet je op de ‘Werk bij-knop’ drukken. Anders
vernaderd er niets.

13de Slimme Nieuwslezer (versie voor De Vereniging van Openbare Bibliotheken)  –Handleiding–       Versie 2.0       april 2014 



12 Help

Je ziet deze pagina omdat je op de oranje   
‘Profiel-knop’ hebt gedrukt en daarna op de 
‘help-knop’. 
Als je op deze ‘lezen-knop’ klikt ga je terug naar
de pagina met nieuwsberichten.

Hier kan vind je meer uitleg over de Slimme 
Nieuwslezer. Klik op een vraag om direct het
antwoord te zien of scrol naar beneden om alle
uitleg te bekijken.
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13 Colofon
(informatie over de makers van de Slimme Nieuwslezer)

Je ziet deze pagina omdat je op de oranje   
‘Profiel-knop’ hebt gedrukt en daarna op de
‘colofon-knop’. 
Als je op deze ‘lezen-knop’ klikt ga je terug naar
de pagina met nieuwsberichten.

Op deze pagina vind je informatie over de makers 
van de Slimme Nieuwslezer met links naar hun 
websites en een link naar deze handleiding.
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14 Informatie voor medewerkers van de Bibliotheek 

Moeilijkheidsgraad van de Slimme Nieuwslezer
Bij het duiden van taalniveau wordt vaak het referentiekader 
Meijerink (Meijerink-schaal) gehanteerd. Het ‘probleem’ met 
de Meijerink-schaal is dat deze niet op laaggeletterden is
geënt. De Slimme Nieuwslezer is op KSE-2 getest. Meijerink 
en KSE zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. De Slim-
me Nieuwslezer is wat dat betreft specifiek als NT1-methode
ontwikkeld op basis van onderzoek met experts van het ‘ITTA’, 
het ‘KAN’.
>De Slimme Nieuwslezer is geschikt vanaf niveau KSE-2<

Doelgroepen
De Slimme Nieuwslezer’ is ontworpen voor volwassenen die 
onvoldoende kunnen lezen of schrijven om effectief te kunnen 
handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties van 
studie en werk. De Slimme Nieuwslezer is het meest geschikt 
voor mensen waarvan Nederlands de moedertaal is en die het 
niveau ‘KSE-2’ aankunnen. De Slimme nieuwslezer is bijzon-
der geschikt voor volwassen die tot de werkzame beroeps-
bevolking behoren (ongeveer 30% van alle laaggeletterden in 
Nederland oftewel circa 420.000 mensen). Het is voor deze 
groep mensen steeds lastiger om door hun taalachterstand 
optimaal te functioneren in hun werkomgeving. Door de prak-
tische opzet van de Slimme Nieuwslezer kunnen deze mensen 
met een minimale inspanning hun taal- én sociale ontwikke-
ling flink verbeteren. Vanzelfsprekend is de Slimme Nieuws-
lezer ook heel geschikt voor scholieren om mee te oefenen.

Hoe de Slimme Nieuwslezer het meest
effectief kan worden ingezet.
De Slimme Nieuwslezer is gericht op leeskilometers maken, 
leesplezier en gebruiksgemak en wordt het meest effectief 
ingezet binnen het format van een ‘leesgroep’ naar
model van De Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Zie: ‘Van niet-lezer tot nieuwslezer’ via deze link:
http://knowble.eu/wp-content/uploads/2011/11/van_niet-le-
zer_tot_nieuwslezer.pdf

Vindbaarheid in het aanbod
De Slimme Nieuwslezer is gratis en voor iedereen vrij te
gebruiken via ‘nieuwslezer.bibliotheek.nl’ (tot 2013 moesten 
bibliotheken tokens voor gebruik aanvragen) maar wat niet 
zichtbaar is kan ook niet gevonden worden. Het is daarom 
belangrijk dat de Slimme Nieuwslezer ook daadwerkelijk in de 
digitale catalogus van de Bibliotheek wordt opgenomen.

Zichtbaarheid op locatie is natuurlijk ook belangrijk. Zo heeft 
de Bibliotheek Zuid-Kennermerland in eigen beheer aanspre-
kende posters ontwikkeld. Onder andere dankzij deze posters 
weten bezoekers van de bibliotheek dat de bibliotheek laagge-
letterden ondersteund.

Neem voor tips en vragen over de promotie van de Slimme 
Nieuwslezer contact op met stichting.bibliotheek.nl.
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