
Hebben jouw leerlingen moeite 
met het kiezen van titels voor 
hun leeslijst? Of vinden ze de 
stap naar volwassenliteratuur 
lastig? Wij geven je graag tips 
voor de leeslijst van middelbare 
scholieren van nu.

LEUKERE LEESLIJST 
- HOE DAN?! 

https://literom.nbdbiblion.nl
https://shop.nbdbiblion.nl
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl
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Aan het begin van de zomer tilt 
een groep meisjes bij een viaduct 
uitdagend hun rokje, zonder 
slip eronder, op. En niet zonder 
gevolgen.. De daaropvolgende 
weken ontdekken ze hoe machtig 
hun lichaam is.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Wij 
ELVIS PEETERS

Volwassenenroman

De bijna 15-jarige Anna besluit 
met de 17-jarige probleemjongen 
Robin al liftend de wereld te 
verkennen. Wanneer Robin 
na een auto-ongeluk overlijdt, 
vervolgt Anna haar reis en 
wordt ze, op zoek naar vrijheid, 
geconfronteerd met zichzelf en 
de hardheid van de wereld.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Weg 
JOWI SCHMITZ

Nynke trekt in het tuinhuis van 
een echtpaar met een puberzoon, 
dat haar acht jaar geleden ook 
al had opgevangen toen haar 
moeder plotseling overleed. Nu 
moet ze uitzoeken wat de liefde 
die ze achterliet nog betekent 
en welke rol haar moeders dood 
speelt.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Gebrek is een groot woord 
NINA POLAK

Young Adult Volwassenenroman

Wist je dat, als je school een abonnement heeft op 
LiteRom en/of de Uittrekselbank, jij en je leerlingen 

overal de databanken kunnen raadplegen? Op 
school, maar ook vanuit huis?

Overal toegang tot de databanken

De stap naar volwassenliteratuur is niet voor elke leerling even makkelijk. 
Om jouw leerlingen op weg te helpen, hebben wij een aantal doorleestips 
samengesteld: drie leestips in hetzelfde thema. Laat je leerlingen eerst een 
Young Adult-roman kiezen met een hoofdpersoon in wie ze zich herkennen of 
een thema dat hen aanspreekt. Koppel daar vervolgens een volwassenenroman 
aan, waar wij per thema twee tips voor geven.

Doorleestips 
GEBASEERD OP TIPS VAN JONGENSLEESCLUB NESCIO

Meer lestips ontvangen en 
op de hoogte blijven van het 

laatste nieuws?
Abonneer je dan hier op onze 

Onderwijsnieuwsbrief!

Blijf op de hoogte

Bestellen Bestellen Bestellen

“Het perfecte boek om je 
literaire reis mee te beginnen.”

Leesclub Nescio

Bekijk hier 
nog meer 

(doorlees)tips! 

scholen.literom.nbdbiblion.nl      

scholen.uittrekselbank.nbdbiblion.nl
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Casino 
MARJA BROUWERS

Volwassenenroman

Vallen
ANNE PROVOOST

De uitvreter 
NESCIO

Young Adult Volwassenenroman

Bestellen Bestellen Bestellen

Een journalist in opleiding 
raakt gefascineerd door 
een wetenschapper die 
aidsonderzoek doet, geïnspireerd 
door experimenten op apen door 
de Rus Ivanov begin 20e eeuw.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Ivanov 
HANNA BERVOETS

Volwassenenroman

Jonas en Michaël zijn stiefbroers 
en storten zich allebei met veel 
enthousiasme in het leven. Maar 
dan ontdekken ze allebei iets wat 
hun leven totaal verandert. Door 
middel van brieven houden ze 
contact met elkaar.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Met mij gaat alles goed 
JAN SIMOEN

Een jaar uit het leven van het 
gebroken gezin Gijselhart, dat 
model staat voor de Nederlandse 
samenleving aan het eind van de 
twintigste eeuw. Vader Gijselhart, 
dochter Magda en zoon Leendert 
vertellen hun eigen verhaal.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Mystiek lichaam 
FRANS KELLENDONK

Young Adult Volwassenenroman

Bestellen Bestellen Bestellen

Rink de Vilder, journalist, ontmoet 
in Monte Carlo de jachtontwerper 
Philip van Heemskerk en sluit met 
hem een laconieke vriendschap. 
Wanneer Rink aanwijzingen 
krijgt dat Philip zich bezighoudt 
met louche zaken, slaat de twijfel 
echter toe.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Elk jaar brengen Lucas en zijn 
moeder de zomer door in het 
huis van zijn opa. Deze zomer is 
anders: zijn opa is gestorven en in 
de stad praten mensen over zijn 
oorlogsverleden. Alles wordt nog 
een stuk ingewikkelder als Caitlin, 
Lucas’ vroegere vriendinnetje, 
weer opduikt.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Verhaal over Japi, een uitvreter, 
die van andermans geld leeft en 
het geluk op aarde niet weet te 
vinden.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

“Zacht boekie, maar hakte er 
bij ons keihard in. [..] Zo mooi, 

dromerig, droevig en grappig 
geschreven. Blijvertje!” 

Leesclub Nescio
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Verloren grond
MURAT ISIK

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Semmier Kariem vlucht uit Irak. Zeven jaar van honger, verdwalen en angst 
later landt hij op Schiphol. Hij vraagt asiel aan. Wat hij niet weet is dat hiermee 
het langste wachten van zijn leven begint, in het asielzoekerscentrum, een 
wachtkamer die hij deelt met vijfhonderd anderen. Allemaal wachten ze, tot hun 
leven opnieuw kan beginnen, en dat doen ze op hun eigen manier.

Hoe ik talent voor het leven kreeg
RODAAN AL GALIDI

In de jaren ’60 in Oost-Turkije 
groeit de 13-jarige Mehmet op 
in een dorp dat ooit door de 
Armenen werd gesticht. Zijn 
zachtaardige vader Selim is 

een geliefd verhalenverteller, zijn moeder Ame 
een krachtige vrouw die door iedereen gevreesd 
wordt vanwege haar scherpe tong. Samen met 
Mehmets broer en zusje vormen ze een hecht 
gezin, maar daar komt abrupt verandering in als 
zijn vader een ongeluk krijgt.

De avond is ongemak 

Jas Mulder is tien 
jaar als vlak voor 
kerst haar oudste 
broer Matthies 
tijdens een 
schaatswedstrijd 
verdrinkt. In het 
gereformeerde 
boerengezin Mulder 
wordt niet over dit 
verlies gesproken. 
De ouders verwaarlozen de drie overgebleven 
kinderen, die zich steeds stuurlozer gaan 
gedragen.

MARIEKE LUCAS 
RIJNEVELD

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Boekentips voor 
een gevarieerde en 
originele leeslijst. 

Bekijk nog meer 
(doorlees)tips op de 

webshop.

Vallen is als 
vliegen
MANON UPHOFF

In dit op het leven van 
schrijfster Manon Uphoff 
gebaseerde verhaal, 
ontrafelt vertelster MM 
of ‘Ondergetekende’ haar 
door seksueel misbruik 
getekende jeugd en gezin van 
herkomst. De vertelster ziet 
zich gedwongen haar verleden onder ogen te zien als 
haar oudste halfzus van de trap valt en sterft, doordat ze 
zichzelf heeft doodgehongerd.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

“Een wervelend debuut dat je de 
adem beneemt.” 

Trouw
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Eus
ÖZCAN AKYOL

Eus wordt geboren en 
groeit op in Deventer bij 
zijn werkschuwe vader 
en ijverige moeder, die 
uit Turkije komen. Al snel 

gehard door het leven rommelt Eus aan met 
school, meisjes en werk. Eus krijgt relaties 
met diverse meisjes, maar weet ze nooit lang 
aan zich te binden. Als zijn broer Kosta hem 
meevraagt op lucratieve strooptochten met 
zijn Roma schoonfamilie, stemt Eus toe. Maar 
de politie heeft deze dieven allang op het oog.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

De verstotene

De Marokkaanse 
Mina groeide op 
in een wereld vol 
taboes en hunkerde 
naar warmte en 
erkenning. Wanneer 
ze het uiteindelijk 
allemaal op orde 
heeft, een man, 
goede baan, mooi 
huis, wordt ze 
verlaten door haar 
vriend, moet ze verhuizen en stort ze zich op 
haar werk. Ze voelt zich verstoten, uit zowel 
de westerse samenleving als uit de allochtone 
gemeenschap waarin ze is opgegroeid.

NAIMA EL BEZAZ

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

James Dillard laat het leven over zich heen komen. Hij woont in hotels, bestelt 
Franse kazen en dure wijnen en gaat soms met een meisje naar bed. Maar met 
Marie is het anders. Tussen James en Marie ontwikkelt zich een uitzonderlijke 
liefde. Op een klein Zweeds eiland gaat het toch mis: waar James houvast vindt, 
zakt Marie steeds verder weg in haar zelfverkozen isolement.

IJstijd
MAARTJE WORTEL

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Ik moet u echt 
iets zeggen 
MENSJE VAN KEULEN

Deze verhalenbundel gaat 
over mensen in een alledaagse 
situatie, die plotseling min 
of meer ontspoort. Dat 
brengt een besluit, inzicht of 
ommezwaai in het bestaan van 
de personages teweeg.

Lees het uittreksel hier.
Meer recensies lezen? Klik dan hier.

Bestellen

Bestellen

Bestellen

Bestellen

“Ze houdt je erbij, met haar 
onopmerkelijke zinnetjes, die samen 

sprankelende verhalen vormen.” 
de Volkskrant

‘‘Het leesplezier van je 
leerlingen vergroten? Laat 

ze eerst een boek lezen 
dat dichter bij hen staat 

en help ze daarna met het 
kiezen van werken die 

ze niet gauw uit zichzelf 
zouden lezen, bijvoorbeeld 
door een thematische link 

te leggen.’’
Linda Ackermans, onderzoeker 

en docent Nederlands 
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