
Zoemer.nl | Zo werkt het 
 
 
Wat is Zoemer.nl? 
Zoemer.nl is een website voor gebruik in het literatuuronderwijs. Zoemer.nl maakt op 
een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier een grote hoeveelheid literatuur 
toegankelijk voor scholieren en docenten Nederlands, Duits en Engels. Maar in 
principe kan ook uw buurman lid worden. Zoemer.nl maakt voor elke leerling de 
drempel om te lezen lager, en probeert te stimuleren om naast de leeslijst misschien 
nog eens wat extra te lezen. Zonder een extra tripje naar de bibliotheek. We vinden 
het belangrijk dat het plezier in lezen centraal staat en proberen scholieren uit te 
dagen op zoek te gaan naar hun eigen smaak en interesses. Er is voor ieder wel wat te 
ontdekken, met verhalen en romans vanaf de middeleeuwen tot gisteren, over 
uiteenlopende onderwerpen. Doordat alle leerlingen – bij klassikale bestelling – 
beschikking hebben over dezelfde literatuur, wordt het gemakkelijker om klassikaal 
verhalen en romans te bespreken. 
 
Wat is de verhalenbank? 
De verhalenbank is het centrale onderdeel 
van de website en bevat een bloemlezing 
van meer dan honderd korte verhalen, 
kurzgeschichten en short stories. Er 
worden regelmatig nieuwe verhalen 
toegevoegd. De verhalen zijn online te 
lezen op alle smartphones, tablets, pc’s en 
laptops en het lettertype kan aangepast 
worden in grootte. Door op de 
auteursnaam te klikken in het verhaal, 
vindt u een korte biografie en links naar 
meer informatie over de auteurs. 
 
Hoe doorzoek ik de verhalen? 
De verhalen zijn op drie verschillende 
manieren te doorzoeken: alfabetisch op 
schrijver, op lengte in geschatte 
leesminuten, en met behulp van hashtags. 
Onder het kopje ‘tags’ staan alle labels die 
we de verhalen meegegeven hebben. Deze 
lijst is nog in ontwikkeling en groeit 
dagelijks. Door bijvoorbeeld op de hashtag 
#Deutsch te klikken krijgt u een lijst te 
zien met alle Duitse verhalen. Maar er zijn 
ook hashtags die de verhalen indelen op 
thema (#waargebeurd of #jeugd), op 
stroming of op stijl. De hashtags zijn ook 
onder aan de verhalen te vinden, zodat er 
gemakkelijk tussen verhalen genavigeerd 
kan worden: bevalt een verhaal, dan kan 
via de hashtags gemakkelijk een 
vergelijkbaar verhaal gevonden worden. 
 

Wat is de boekenbank? 
De boekenbank is een nieuw onderdeel 
van Zoemer.nl. Hier vindt u tientallen 
klassieke romans en toneelstukken uit de 
Nederlandse, Duitse en Engelse canon, 
ook gewoon te downloaden en te lezen op 
tablet, laptop of smartphone. De teksten 
zijn geïllustreerd en geannoteerd voor 
Nederlandse scholieren en bevatten vaak 
extra informatie, inleidingen en links naar 
video’s of aansluitende websites. De oude 
Bulkboeken maar dan digitaal, eigenlijk! 
Ook deze lijst zal steeds meer uitgebreid 
worden. 
 
Waar vind ik het lesmateriaal? 
De website is ontworpen voor gebruik door 
scholieren. Maar verstopt onder het kopje 
‘over’ vindt u de docentenpagina, waar we 
een verzameling lesmateriaal en andere 
bruikbare documenten zullen plaatsen, 
aansluitend bij de literatuur op Zoemer.nl. 
We zijn ook heel blij met uw toevoegingen. 
Zo kunnen docenten elkaar helpen en 
inspireren. Mail uw lesmateriaal naar 
zoemer@debezigebij.nl en wij plaatsen het 
online.  
 
 
 
 
 

 



 
 

Hoe meld ik me aan? 
 
 
 
Klassikaal (€1) 
Als u via school voor een of meerdere 
klassen een abonnement aanvraagt, 
komen de kosten neer op 1 euro per 
schooljaar per leerling. Mail het aantal 
leerlingen waarvoor u een abonnement 
aanvraagt en de contactgegevens van 
uw school naar info@zoemer.nl. U 
ontvangt van ons dan een code 
waarmee alle leerlingen kosteloos een 
eigen account kunnen aanmaken, 
zodat ieder op hun eigen device kan 
lezen op Zoemer.nl (tegelijk op 
hetzelfde account werken is niet 
mogelijk). De school ontvangt van ons 
de factuur. 
 

Regulier abonnement (€2) 
U kunt ook zelf een abonnement 
afsluiten en uw leerlingen stimuleren 
dit ook te doen. In dat geval maakt 
iedereen zelf een account aan via de 
aanmeldpagina 
(www.zoemer.nl/aanmelden) en wordt 
het vak ‘couponcode’ leeggelaten. De 
betaling van 2 euro geschiedt dan via 
iDeal. 
 
 
 
 
 
 

 
Een abonnement loopt altijd tot het einde van het schooljaar, op welk moment u zich 
ook aanmeldt. Behalve in de zomervakantie: als het account na 15 juni aangemaakt 
wordt, loopt het abonnement tot en met het daaropvolgende schooljaar. 
 


