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Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs 2018–06 
 
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: 

 Professioneel auteur en ervaringsdeskundige Louis Stiller gaat in Gasland in op de 

aardbevingen in Groningen en de gevolgen ervan. 

 Wiskunde ontdekken voor kids (voor dummies) is nu eens een leuk boek over 

wiskunde. Op speelse wijze wordt uitgelegd wat patronen, die overal om je heen zijn, 
met wiskunde te maken hebben.  

 In Wereldgeschiedenis van Nederland is er veel aandacht voor de invloed van de 

wereld op Nederland en omgekeerd. Deze eigentijdse kijk op onze geschiedenis kan 
prima dienst doen als naslagwerk.  

 Michiel Smit (1989) vertelt in het waargebeurde verhaal Gameboy hoe hij 

langzamerhand volledig geobsedeerd raakt door games. 

 Campert kiest bevat gedichten van 70 bekende en onbekende dichters, voorzien van 
een kort commentaar van Remco Campert.   

 In Vijf eeuwen migratie van Leo Lucassen worden onder meer de hedendaagse 

meningen over migratie getoetst aan historische feiten. 

 Vier Duitstalige readers (heruitgaven) over Detektiv Müller, met oefeningen en 
verwerkingsmateriaal online. 

 
Lijstboeken 

 In Goede mannen van Arnon Grunberg komt het leven van Geniek Janowsk op zijn 
kop te staan als een van zijn twee zonen voor de trein springt. De reden is 
vooralsnog onduidelijk. Een roman over hoe iemand de klappen die het leven hem 
toedient, probeert op te vangen, met tegelijkertijd de boodschap dat een mens die 
klappen nu eenmaal niet kan ontwijken. Zeer knap en schrijnend geschreven, zodat 
het verhaal onvermijdelijk onder de huid kruipt. 

 Het schaduwspel door Simone van der Vlugt begint in Amsterdam in 1623 als Jan 

Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal van Batavia, Eva Ment ten huwelijk vraagt. 
In dit boek beschrijft ze de zeereis naar Batavia en het leven daar, waar ze 
geconfronteerd wordt met hitte en slavernij en een wrede kant van haar toegewijde 
echtgenoot. Een nauwkeurig op feiten gebaseerde historische roman met fictief 
ingekleurde personages.  
 

Informatieve boeken 

 In De Kim-dynastie geeft Casper van der Veen een broodnodig overzicht in het 
ontstaan van Noord- en Zuid-Korea. Het land (Noord-Korea) isoleert zich terwijl Zuid-
Korea zich opricht en zich in hoog tempo ontwikkelt. Uitstekend en toegankelijk 
beschreven worden talrijke voorbeelden gegeven van mensen die meemaakten hoe 
wreed en controlerend het regime van Kim is en was. Een uitstekend maar 
angstaanjagend boek. 

 Voor jongeren die willen leren ontwerpen en bouwen is er het Techniek- doeboek. 

Met aansprekende en uitdagende onderzoeks- en ontwerpopdrachten leren ze hoe 
ze iets kunnen maken, uitproberen en hoe techniek werkt. De met tekeningen 
geïllustreerde uitgave bevat bijna veertig techniekopdrachten die met eenvoudige 
materialen te maken zijn, voor thuis en op school. Vanaf ca. 12 jaar. 

 Kevin Crossley Holland, bekend van zijn Arthur-hervertellingen, heeft ook Noorse 
mythen over Odin, Thor en Loki tot leven gebracht. In 1980 verscheen al Norse 



myths, in 2017 bewerkte hij de mythen opnieuw en zijn ze ook opnieuw geïllustreerd.. 
De auteur maakt de oude verhalen met zijn meeslepende schrijfstijl toegankelijk voor 
jongeren. En de duistere illustraties vol spanning en schaduwen slepen je mee in de 
vreemde wereld van oude magie, reuzen, dwergen en monsters. Dit keurig verzorgde 
overzichtswerk in groot formaat laat zien dat ook de Noorse mythen aandacht 
verdienen, ze zijn erg spannend en bevatten veel humor. Vanaf ca. 10 t/m 15 jaar. 

 
Jeugdboeken 

 De brandende doolhof is het derde deel in de serie De beproevingen van Apollo van 
Rick Riordan. Gevangen in het sterfelijke lichaam van de 16-jarige puber Lester moet 
Apollo het Orakel Herophile bevrijden uit het Brandende Labyrint dat het land 
eromheen teistert en uitdroogt. Maar er ligt nog een ander gevaar op de loer: de 
bloeddorstige Romeinse keizer Caligula wil Apollo doden en de nieuwe zonnegod 
worden. Voor het eerst komt Apollo echt menselijk over, met empathie en emoties. 
Vanaf ca. 12 jaar. 

 
Luisterboeken 

 Anna Enquist, dichteres en romanschrijfster, leest zelf haar jongste roman Want de 
avond voor. In deze vertelling komen we dezelfde hoofdpersonages tegen 
als in Kwartet (2014), maar het verhaal kan losstaand beluisterd worden. Het 
hoofdthema 'hoe kan een mens uit een diepe crisis opkrabbelen' is universeel 
en dat is wat alle vier de hoofdpersonages – vrienden van vroeger – moeten doen. 
 

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 
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