
Samen online lezen én voorgelezen worden 

Project
Meeleesboek

Digitale applicatie: de tekst van 
het boek verschijnt in een video op 
het scherm, en wordt tegelijkertijd 
voorgelezen  - door een persoon, 
niet door een computer! 

Ideaal voor 
begeleiders van 

cursisten op 
afstand

Begin nu je 
eigen online  

(mee)leesclub! 

Perfect voor docenten 
om hun leerlingen een 
makkelijk boek te laten 
lezen dat precies past 

bij hun niveau

NT2 docent over Project Meeleesboek:  
“Dit project levert een grote bijdrage aan taalverwerving voor 

veel doelgroepen. Lezen én luisteren, zó leer je een taal.”



Als je beter wilt leren lezen, is het goed 
om veel voorgelezen te worden. Oók als 
je volwassen bent. Zo zijn meeleesclubs 
voor volwassenen in bibliotheken en 
taalhuizen ontstaan: meelezen met een 
boek dat wordt voorgelezen. Want samen 
een boek lezen en erover praten, geeft 
aarzelende lezers meer leesplezier! 

Daarom bedacht Uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren het online Project 
Meeleesboek: voorgelezen makkelijke 
boeken voor (jong-)volwassenen. 
Cursisten kunnen er ook individueel  
en in hun eigen tijd mee aan de slag.  
En wil je zelf een online meeleesclub 
beginnen? Ook dat is mogelijk met 
Project Meeleesboek.

Voor ieder wat 
wils: Meelezen met 

toegankelijke boeken 
op verschillende 

niveaus, voor mensen 
die lezen lastig 

vinden!

Licentie 1: 
voor 8 gebruikers en 
10 boeken op A1-
niveau (inclusief 1 
begeleidersaccount)

Licentie 2: 
voor 8 gebruikers en  
10 boeken op A1-
niveau en 10 boeken op 
A2-niveau (inclusief 1 
begeleidersaccount)

Licentie 3: 
voor 8 gebruikers en  
10 boeken op A1-niveau 
en 10 boeken op A2-
niveau en 10 boeken op 
A2/B1-niveau (inclusief  
1 begeleidersaccount)

  Kosten € 220,- per jaar € 320,- per jaar € 420,- per jaar

Licenties en tarieven

• Een licentie is 1 jaar geldig en niet persoonsgebonden. Heb je eerst een  
groep van 8 cursisten, en na bijvoorbeeld drie maanden een nieuwe groep?  
Dan kun je volstaan met één account. Je kunt de inloggegevens doorgeven  
aan de nieuwe groep.

• Is jouw groep groter dan 8 cursisten? Dan kun je voor € 15,- per cursist  
meerdere gebruikersaccounts aanvragen.1 

• Tegelijkertijd met meerdere groepen (maximaal 8 cursisten per groep) en  
meerdere begeleiders op hetzelfde niveau lezen? Dan krijg je 25% korting  
op een tweede licentie!

1 Dit kan tot maximaal 12 extra gebruikers.



Ga je voor licentie 1 (€ 220,- )? Dan kun 
je een jaar lang gebruikmaken van 10 
boeken. Voor 8 gebruikers kost dit dus 
slechts € 2,44 per boek! Ideaal als je 
bijvoorbeeld je eigen leesclub  
wil beginnen. 

Jouw deelnemers aan de leesclub 
lezen vanaf hun eigen computer, tablet 
of telefoon mee. Ze krijgen ieder een 
eigen inlog en het programma houdt 
bij waar jullie gebleven zijn. Handig, 
want dan kan je op elk moment 
stoppen om over de inhoud te praten. 
Zo heb je je eigen leesclub op afstand, 
zonder reiskosten en reistijd!

Hoe werkt het?

Met het 
begeleidersaccount 
krijgt de begeleider 

toegang tot de boeken 
als PDF om eventueel 
ook zélf online voor te 
lezen aan zijn of haar 

deelnemers.

H A N D L E I D I N G  V O O R  M E E L E E S C L U B S

   Iedereen 
leest mee 

Hank Gronheid
Tine de Lange

Iede re e n le e st me e
 

HANDLEIDING VOOR MEELEESCLUBS

Boordevol tips voor 
geschikte boeken!

NT1
NT2

Dit is een handleiding voor meeleesclubs voor laaggeletterden. Een 
meeleesclub is een leesclub waarbij een geoefende voorlezer voorleest, 
en minder vaardige lezers in hun eigen exemplaar van het boek stil 
meelezen. De deelnemers vergroten hun woordenschat, verbeteren 

hun leesvaardigheid, en krijgen meer zelfvertrouwen. 

In deze handleiding lees je hoe je zo’n meeleesclub opzet, waar 
je deelnemers vindt, en welke titels geschikt zijn voor welke 
groep. Alles om je meeleesclub tot een succes te maken!
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Uw eigen 
(mee)leesclub 
opzetten? Met 

onze handleiding 
leert u hoe het 

werkt!

Bibliotheek Gouda:  
“Wat een mooi initiatief:  

samen lezen vanuit je eigen 
huiskamer!”



Is Project Meeleesboek  
iets voor mij?

Vraag 1:
Ik wil mijn cursisten toegang geven tot de videoboeken tijdens  
de zomervakantie. Zo hoop ik de leesdip na de zomer te beperken.  

Is dat mogelijk?

Antwoord 1:
Ja, dat kan met onze zomer-aanbieding. Geef het aantal leerlingen  
en de gewenste leesniveaus aan ons door, en wij sturen je de 
inloggegevens. Het zomeraccount gaat in op 28 juni 2021 en wordt 

opgeheven per 1 september 2021. De kosten zijn €7,50 per leerling.

Vraag 2:
Voor onze ISK/ROC school willen wij alle leerlingen de kans geven op 
hun eigen leesniveau te lezen. Dus willen we alle drie de leesniveaus 

aanbieden aan iedereen. Kan het account daarop aangepast worden?

Antwoord 2:
Ja, dat kan. Laat ons weten om hoeveel leerlingen en hoeveel klassen het 
in totaal gaat. We geven dan iedere leerling een eigen inlog, met toegang 
tot alle dertig titels gedurende het hele jaar. Per klas heeft één docent een 
begeleidersaccount. Deze docent zorgt ervoor dat de leerlingen de juiste 
titels lezen (op het voor hen op dat moment geschikte leesniveau).  
Neem contact met ons op voor een prijsopgave.

Taalvrijwilliger over  
Project Meeleesboek:  

“Fijn dat er iets nieuws is om te doen 
op het gebied van leesbevordering. Dit 
helpt de cursisten ook om zelfstandig 

te lezen!”

Specialist taal en literatuur,  
idea cultuurcentrum Zeist:  
“Project Meeleesboek is hier  

nu al een succes!”

Project Meeleesboek is ontwikkeld door uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Bent u geïnteresseerd of wilt u weten welke boeken als meeleesboek  

beschikbaar zijn? Ga naar eenvoudigcommuniceren.nl/project-meeleesboek

Heeft u vragen? Mail naar Marianne Verhallen: m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl 
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