
Mededelingen 
Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs 2018–04 
 
Aanbod 

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: 

 Als vervolg op Hoe lees ik? verscheen de uitgave Hoe lees ik korte verhalen? waarin 
Lidewijde Paris verhalen uit de wereldliteratuur analyseert. 

 Filmeditie van Dorst van Esther Gerritsen. 

 De klassiekers Lijmen; Het been van Willem Elsschot en Tranen der acacia’s van 

Willem Frederik Hermans zijn weer leverbaar.  

 De redactie tipt de volgende lijstboeken voor het vmbo: de heruitgave van Eten met 
Emma van Herman Koch en Het zusje van de buurvrouw : novelle van Margot 

Vanderstraeten. 

 In de reeks Elementaire deeltjes verscheen Mensenrechten van Daan Bronkhorst en 
Eduard Nazarski, een thema waar weinig boeken over zijn.  

 De vereeuwigde stad : een literaire reisgids door het antieke Rome kan interessant 

zijn voor schoolreizen. 

 Voor het profiel Economie en ondernemen in het vmbo is Een bedrijf starten voor kids 
van Adam en Matthew Toren wellicht bruikbaar.  

 
Informatieve boeken 

 In Van boswachter tot YouTuber : kies het leukste beroep van de wereld van Arwen 

Kleyngeld vertellen 25 mensen over hun spannende of bijzondere baan. Zowel de 
leuke als de minder leuke dingen komen aan bod. Bijzonder zijn ook de verhalen van 
bekende mensen als astronaut André Kuipers, voetballer Kika van Es en YouTuber 
Dylan Haegens. Zo zet dit rijk geïllustreerde boek jongeren aan het denken over hun 
toekomstdromen en talenten. Voor de brugklas. 

 Met een knipoog naar de kook- en bakgekte in Nederland laat Wim Daniëls in Koken 
met taal zien hoe je kunt spelen met taal, waarbij als leidraad de beeldspraak van het 
koken is aangehouden. Plezier in taal en entertainment staan voorop. 

 In De kleine Darwin : zijn baanbrekende evolutie-theorie samengevat legt Wilma de 
Rek, chef boeken bij de Volkskrant, aan de hand van zijn boek On the origin of 
species beknopt de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882) uit. 

 Het gaat niet zo geweldig met de aarde. In Groene voeten geeft Lotte Stegeman, die 

jarenlang als hoofdredacteur werkte voor Kidsweek en 7Days, de jeugd handvaten 
om zelf in actie te komen. Het is een rijk geïllustreerd doe- en denkboek over 
duurzaamheid en het milieu. Allerlei vragen worden beantwoord, zoals: hoe zit het nu 
precies met benzineslurpers, plastic soep en klimaatverandering? Welke groene 
ontdekkingen werken echt? Dit optimistische boek over duurzaamheid staat vol met 
tips om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Voor de brugklas. 

 Je verliest allerlei zekerheden, je liefde wordt niet beantwoord. Er kan sprake zijn van 
wanhoop en gemiste kansen. In Er was eens…de puberteit gaat Joost van Gijzen, 

o.a. scenarist, in op allerlei gevoelens die je kunt hebben in de puberteit. Ze komen 
langs in grote prenten en/of striptekeningen van ruim dertig illustratoren, die de 
auteur voorzag van korte, soms poëtische teksten. Bijzonder prentenboek in royaal 
formaat voor pubers vanaf ca. 12 jaar. 
 

Films 

 Regisseur Frans Weisz had al vanaf begin jaren zestig het plan de roman Het leven 
is vurrukkulluk van Remco Campert te verfilmen. Nu is dat gelukt met in een van de 



hoofdrollen zijn zoon Gézar. Nijman verplaatste de gebeurtenissen naar Amsterdam 
anno nu, maar de interieurs, de kleding, taal en gedachtewereld van de 
hoofdpersonen zijn die van de jaren zestig. Ook gaf hij de personages meer 
achtergrond.  
 

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 
 
 
 

https://www.nbdbiblion.nl/downloads/onderwijsrecensies-voortgezet-onderwijs-2018-04
mailto:marjolein.scheffer@nbdbiblion.nl

