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Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs 2019–03 
 
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 

 Schrijver en choreograaf Ish Ait Hamou schetst in Cécile een liefdevol portret van 
twee jongens in een armoedige Marokkaanse gemeenschap. De komst van een 
meisje verandert hun leven. De vluchtelingenproblematiek wordt ook aangestipt. 

 Op 13 mei is het precies 400 jaar geleden dat raadspensionaris Johan van 
Oldenbarnevelt, beschuldigd van hoogverraad, werd onthoofd. In de goed 
onderbouwde roman De advocaat van Holland van Nicolaas Matsier overdenkt hij 

tijdens zijn proces zijn leven en de politieke verwikkelingen waarvan hij het slachtoffer 
is.  

 In Alles is spel : macht en liefde in de castingwereld  van Eva Loesberg en Marina 
Wijn vertelt een jonge vrouw over haar ervaringen als medewerkster bij een 
castingbureau, waaronder haar burn-out en het seksueel overschrijdend gedrag van 
de directeur. Een vlot geschreven coming-of-age verhaal, met een serieuze lading. 

 
Literatuur voor WOII 

 De klassieker De lotgevallen van Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep, 

oorspronkelijk verschenen in 1865, is door Gera de Bruijn bewerkt en ingekort tot een 
frisse roman die met duivels plezier is geschreven. Door de bewerking heel goed 
leesbaar in de huidige tijd. 

 De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 door 
Hendrik Tollens Cz. is het bekendste dichtwerk van de Nederlandse dichter (1780-
1856) dat in 1819 voor het eerst verscheen. Deze editie is enigszins gemoderniseerd 
en bevat een uitgebreide en heldere toelichting met de huidige literaire visie op het 
geheel. Voorzien van de illustraties uit de editie van 1843. 

 
Poëzie 

 Roos Dickmann (1996), bekend als actrice en het cabaretprogramma Koefnoen, 
debuteert met de dichtbundel Ik ook van mij. Ze speelt met de kracht van taal. Haar 

schrijfstijl is vlot, associatief en ritmisch. Deze interessante bundel is vernieuwend en 
ook toegankelijk voor jongeren.  
 

Tips voor informatieve boeken 

 Historicus Peter van Dam onderzoekt in Wereldverbeteraars de geschiedenis van 
eerlijke handel ofwel fairtrade, van wereldwinkels tot suiker, koffie en kleding. Een 
inspirerend verhaal over idealisten, gewone burgers die de wereld willen veranderen 
De auteur laat zien dat Nederland de bakermat van eerlijke handel is. Een interessant 
onderwerp. 

 Klimaatverandering is heftig, complex en veelal ongrijpbaar! In Eerste hulp bij 
klimaatverandering wil Anabella Meijer de klimaatstress die mensen ervaren de kop 

indrukken en hen aanzetten om groener te leven. Het actuele thema wordt op 
speelse en soms ook grappige wijze gebracht. Ook wordt op begrijpelijke wijze 
wetenschappelijke informatie gegeven over de opwarming van de aarde. Deze 
eigentijdse aanpak zal jongeren zeker aanspreken. 



 In De Jodenvervolging in foto's : Nederland 1940-1945 van René Kok en Erik Somers 

staan bekende en onbekende foto’s. Dit bijzondere boek in groot formaat, dat aansluit 
bij een tentoonstelling in het Nationaal Holocaust Museum, geeft een indrukwekkend 
maar ook droevig beeld van deze Nederlandse bevolkingsgroep die in de Tweede 
Wereldoorlog niet (normaal) mocht leven in ons land. 

 
Tip voor jeugdboek 12+ 

 Davie heeft veel verdriet als zijn vader is overleden. Als hij ook nog wordt 
geconfronteerd met een steekpartij, gaat hij op zoek naar de dader. De dialogen in 
De kleur van de zon van David Almond zijn levendig en de ontmoetingen die Davie 

heeft, krijgen inhoud door krachtig taalgebruik. Het karakter van de puber Davie met 
zijn verdriet én de drang om te genieten van de mooie dingen van het leven, zijn 
gebalanceerd uitgewerkt.  
 

Tip voor jeugdboek 15+ 

 In Laura H. : het kalifaatmeisje uit Zoetermeer vertelt Thomas Rueb het verhaal van 
dit meisje dat met haar man naar het kalifaat van IS ging, daar spijt van kreeg en als 
een van de weinigen wist terug te keren naar Nederland. Doordat de schrijver alles 
verhaalt in de eerste persoon komt het boek tot leven. Informatief boek, dat ook bij de 
D-boeken geplaatst kan worden. 

 
Duitse romans 

 Wir sind dann wohl die Angehörigen van Johann Scheerer is het verhaal van de 
ontvoering van de Duitse wetenschapper en multimiljonair J.P. Reemtsma in 1996, 
beleefd en verteld door zijn toen 13-jarige zoon J. Scheerer. Grijpt de lezer bij de keel 
en sleurt hem mee in de toenmalige donkere wereld van de 13-jarige. Prachtig 
geschreven en zeer aan te bevelen. 

 
Vakliteratuur 

 Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten van Huub Nelis is een geredigeerde en 
uitgebreide uitgave van Puberbrein binnenstebuiten (2009) en inmiddels als een 

standaardwerk beschouwd. Wat in het oog springt, is de evolutie die in tien jaar tijd 
heeft plaatsgevonden over dit thema: werd er eerst een beetje lacherig over de 
'puberteit', in de huidige versie is een uitermate positieve insteek onderbouwd met 
betere kennis, actuelere feiten, constructieve omgangs- en opvoedingstips. Belangrijk 
boek voor opvoeders: kennis leidt tot begrip en begrip leidt tot krachtigere 
omgangsvormen. 

 
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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