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Herschrijfoefening  

NU.nl-applicatie 

Wat 

De Android-applicatie van NU.nl was al enige tijd aan vernieuwing toe. 

De app werkte traag, crashte vaak en voldeed niet aan de 

verwachtingen van een Android-app. Met de nieuwe update is de NU-

app gebruiksvriendelijker dan ooit. Er zijn verschillende nieuwe 

leessecties toegevoegd en alles laadt een stuk sneller dan voorheen. 

Qua uiterlijk veranderde er zo goed als niets. Enkel de knoppen zien er 

nu ook uit als knoppen: dit zorgt voor een strakke uitstraling. Verder 

werd er ook een widget ontwikkeld die je op je homescreen kan zetten.  

Oordeel 

De NU.nl-applicatie is eindelijk zoals het hoort te zijn: groots! De app 

behoudt de no-nonsense-uitstraling van de website en blinkt nu uit 

in snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Voor mensen die graag op de 

hoogte blijven van het laatste nieuws is het dan ook zeker een 

aanrader.  

Scan de  
QR-code om  
de app te  
downloaden. 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nos.app&referrer=utm_source%3Dandroidworld.nl%26utm_content%3Dbatch
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NOS-applicatie 

Wat 

De Androidapplicatie van de NOS liet even op zich wachten, maar sinds 
enkele dagen is hij beschikbaar in de Play Store. Naast het laatste 
nieuws, vind je in de app ook de (sport)journaals terug en er zijn 
speciale pagina’s voor evenementen. Bij deze evenementen horen 
livestreams. Die kan je bekijken in de app zelf, of in je webbrowser, 
afhankelijk van welke Androidversie je hebt.  
 
De navigatie staat op dit moment nog niet op punt, maar verder zit de 
app technisch zeer goed in elkaar en werkt hij stabiel. 
 

Oordeel  

Als je op zoek bent naar een nieuwsapplicatie met een uitstekende 

content, dan is deze app zeker iets voor jou. De app ziet er strak en 

zakelijk uit, maar door de onoverzichtelijke navigatie is er zeker nog 

ruimte voor verbetering. Wij kijken alvast uit naar de nieuwe update. 

Scan de 
QR-code om 
de app te 
downloaden. 
 

 

Advies 

Om ervoor te zorgen dat de teksten in de toekomst beter op elkaar zijn afgestemd, heb ik enkele 

voorstellen voor u. 

Als eerste kan er een template worden opgemaakt die elke freelancer gebruikt. Hierdoor weet iedere 

schrijver welke puntjes er zeker besproken moeten worden en in welke volgorde. Een template zorgt 

er ook voor dat elk stukje tekst dezelfde inhoud heeft en zo krijgt de lezer een beter overzicht.  

Ten tweede is het aangeraden om, in samenspraak met de freelancers, overeen te komen welke stijl 

nu het meest aangewezen is. Hoe wilt u dat de website overkomt bij lezers? Jong en fris of eerder 

formeel en afstandelijk? Communiceer dit aan al uw schrijvers, zodat er zeker geen stijlbreuk is 

tussen de verschillende teksten of columns.  

Ten slotte is het vanzelfsprekend dat niet iedere freelancer zomaar eender welke schrijfstijl kan 

hanteren. Ik raad u dan ook aan om hen in te schrijven voor workshops waarin ze de basisbeginselen 

zien van de stijl die u wenst.  
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