
Mededelingen 
Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs 2019–02 
 
Aanbod algemeen 

Samen met schoolmediathecarissen selecteerden we titels die goed bruikbaar zijn voor 
leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Behalve kwalitatief goede verhalende en 
informatieve boeken staan er in de Onderwijsrecensies ook geschikte audiovisuele media.  
 
Hieronder vindt u tips voor boeken voor het literatuuronderwijs en alle andere vakken. 
 
Tips voor lijstboeken 

 Weer leverbaar is Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, vrucht van 
de samenwerking van de twee vriendinnen Betje Wolff en Aagje Deken, 
die hiermee het jonge meisje een spiegel wilden voorhouden. De spelling is 
gemoderniseerd, het taalgebruik niet. 

 In Zoon van Berlijn van Karolien Berkvens wordt Fabian geboren op de dag dat de 
Berlijnse Muur viel (nu 30 jaar geleden). Zijn vader beseft die dag dat hij wil 
meewerken aan de toekomst van de stad. Fabians ideeën over hoe te leven staan 
echter haaks op die van Jakob. 

 Twee luitenanten is het autobiografische debuut van cabaretier Stefano Keizers 
(pseudoniem voor Gover Meit), die in 2016 de Wim Sonneveldprijs won. Deze roman 
over een jonge kunstenaar die een stuurloos leven leidt, is ontregelend, absurdistisch 
en desoriënterend. 

 Onder meer Drift van Bregje Hofstede en Grand Hotel Europa : roman van  Ilja 

Leonard Pfeijffer staan op de Longlist Libris Literatuur Prijs 2019. 
 

Poëzie 

 Een jong dichtersduo laat in 24 uur in het licht van Kila&Babsie jongeren op originele 

wijze kennismaken met hun lievelingsgedichten. Het duo laat zien hoe je gedichten 
kunt lezen, erover na kunt denken en wat je ermee kunt doen. Ook word je 
aangemoedigd om zelf gedichten te schrijven. Bij vrijwel elk gedicht staan lees-, 
schrijf-, doe- en denktips. Ook informatie over poëzie ontbreekt niet en de 
vormgeving is bijzonder. Aanrader voor jongeren en hun docenten. 

 
Engelse readers 

 Zeven Shakespeare vertellingen uit de serie Reading Shakespeare. De verhalen 

worden in eenvoudig Engels naverteld en zijn voorzien van oefeningen, informatie 
over Shakespeare en vertelling op cd. Via een verkort script kunnen de toneelstukken 
worden nagespeeld. Vanaf ca. 15 jaar. 

 
Tachtigjarige Oorlog 

 In 2018 is herdacht dat 450 jaar geleden de Tachtigjarige Oorlog begon (1568-1648). 
In dit kader verscheen 80 jaar oorlog van Gijs van der Ham. In de zevendelige tv-
serie 80 jaar oorlog (zie dvd) bespreekt presentator Hans Goedkoop enige thema’s 

met o.a. Nederlandse historici. Zij laten zien dat deze oorlog vaak zeer modern 
aandoet: propaganda, executies, radicalisering, terreur, 'shock and awe'.  

 
Tips voor informatieve boeken 

 Met De energietransitie : naar een fossielvrije toekomst, maar hoe?  levert Marco 
Visscher een bijdrage aan het lopende debat over de keuzes voor de toekomstige 
energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelstellingen, waarbij hij kiest 

voor kernenergie. Actueel en lezenswaardig. 
 Algoritmes aan de macht : hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde wereld? van 

Hannah Fry geeft een analyse van de betekenis en het toekomstperspectief van 



algoritmes, kunstmatige intelligentie en deep learning voor het dagelijks leven. Dit 
toegankelijk geschreven boek maakt deze abstracte materie voor leken inzichtelijk. 

 Nicky Opheij, Miss Nederland 2017, vertelt in het full colour lifestyle boek On a 
mission hoe de modellenwereld in elkaar zit. In dit tijdperk van sociale media, waarin 

jonge meiden zich kunnen spiegelen aan hun (ogenschijnlijke) perfecte rolmodellen 
heeft Nicky een missie: wees gezond, iedereen is anders, leef en geniet en denk aan 
de toekomst! Doe maar gewoon, dan ben je mooi genoeg. Een hart onder de riem 
voor jonge vrouwen vanaf ca. 15 jaar. 
 

Informatieve jeugdboeken 

 Hoe zou het leven er in de toekomst uitzien? In de Toekomstatlas (38 cm) gaat 

Enrico Passoni in op o.a. vervoer, communicatie, voedsel, uiterlijk, werk en vrije tijd. 
Volgens Enrico reizen we in 2050 met opvouwbare scooters en futuristische trams. 
Alle suggesties of vaststaande feiten, dit is niet geheel duidelijk, zetten aan tot 
fantaseren over de toekomst. De vele getekende kleurenillustraties spelen daarbij 
ook een grote rol. Vanaf ca. 12 jaar. 

 Hoe en uit wát is ons heelal ontstaan? Is er altijd al iets geweest of niet? En als er 
ooit niets was, hoe kon er dan uit niets iets ontstaan? In de uitgave Het mysterie van 
niks en oneindig veel snot voert Jan Paul Schutten ons op geheel eigen wijze 13,8 

miljard jaar terug in de tijd. De schrijfstijl is direct en luchtig, met een gezonde dosis 
humor. Daarbij zijn de illustraties van Floor Rieder een lust voor het oog. Vanaf ca. 12 
t/m 18 jaar. 

 
Tip voor jeugdboek 12+ 

 Gouden Griffel-winnaar Koos Meinderts maakte een eigentijdse bewerking van het 
bekendste epos uit de Middelnederlandse literatuur: Van den Vos Reynaerde. Hij 

doet dat met veel humor en een fijne, soepele schrijfstijl. Voor de illustraties zijn 
vooraanstaande Nederlandse illustratoren gevraagd; deze diversiteit is een verrijking 
van het boek. Deze geslaagde bewerking is een genot om te lezen.  

 
Jeugdboeken 15+ 

 In Het meisje met de vlechtjes is Freddie (ik-figuur) bijna 17 jaar als ze in 1941  

betrokken raakt bij het verzet tegen de nazi’s. Het bij vlagen uiterst spannende en 
prachtig vertelde verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De emoties van 
Freddie worden realistisch weergegeven. Ook de grens tussen goed en fout lijkt 
steeds dunner te worden. Eerder schreef Wilma Geldof het even indrukwekkende 
Elke dag een druppel gif (Thea Beckmannprijs 2015).  

 De kaart der dagen van Ransom Riggs is het vierde deel in de serie De bijzondere 
kinderen van mevrouw Peregrine. Jacob moet ervoor zorgen dat de kinderen een 

plek krijgen in de gewone wereld. Zijn pogingen worden gefrustreerd door een 
opzienbarende vondst met betrekking tot zijn opa. Opnieuw ondernemen de kinderen 
een gevaarlijke reis. Met talloze vintage foto’s, dit keer ook in kleur. Adembenemend 
avontuur. 

 
Leverbaarheid 

Wist u dat u van alle boeken die in Onderwijsrecensies staan, kunt zien hoe snel ze worden 
geleverd? Als u doorklikt bij een titel ziet u of een uitgave direct leverbaar is (binnen een 
week in huis) of dat er een levertijd is van ca. 4 tot 6 weken. Daarnaast kunt u links in de 
kolom filteren op ‘levertijd’. 
 
Pdf Onderwijsrecensies 
De Onderwijsrecensies zijn ook beschikbaar als pdf. Hiervoor dient u wel in te loggen. 
 
Voor opmerkingen over de selectie e.d. kunt u mailen naar: marjolein.scheffer@nbdbiblion.nl 
 

http://www.boekenopschool.nl/Niet-ingelogd
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