
Voor de 5 titels in het vmbo boekenclub-pakket heeft onze 
onderwijsredactie doorleestips geselecteerd op basis van het 
thema van het boek. Lees door op hetzelfde niveau, of ga een 
stapje hoger! Bij ieder boek verwijzen we naar onze Webshop 
waar je het boek kunt bestellen én naar de informatie die we 
beschikbaar hebben in onze databanken (via de logo’s van de 
Uittrekselbank en de Literom).

Nog niet bekend met onze databanken? 

 Probeer het een maand lang gratis en vrijblijvend uit!
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Mijn nacht met Vedder
BUDDY TEGENBOSCH

bovenbouw vmbo
Thema: Verlies ouder

De zestienjarige Jens gaat met zijn moeder en broertje op zomervakantie naar Spanje. In februari heeft 
zijn vader onverwacht zelfmoord gepleegd. Jens is boos op zijn moeder, want hij geeft haar de schuld. In 
Spanje ontmoet Jens Sofie en haar oudere broer Frank, die super intelligent is en mensen manipuleert. 
Hij weet het bij de ouders voor elkaar te krijgen dat Jens, Sofie en hijzelf alleen verder mogen reizen. 
Jens vriend David sluit zich bij het drietal aan. Maar Frank speelt een psychologisch spelletje en Jens 
vindt het steeds minder leuk. Als Jens alleen verdergaat, komt hij zichzelf tegen, maar ontdekt hij ook 
veel over zijn vader.

bovenbouw vmbo

Challenge
ANNEMARIE BON

Als de vader van Kos in het 
ziekenhuis ligt, dreigt het 

in het hotel dat hij runt behoorlijk in de soep 
te lopen. Kos probeert de zaak draaiende te 
houden, samen met zijn zussen. Maar hoe 
krijg je meisjes zo ver dat ze doen wat jij 
wilt en hoe komt het toch dat ze het steeds 
weer voor elkaar krijgen dat jij doet wat zij 
willen? Als dan ook nog blijkt dat vader grote 
schulden heeft en sluiting dreigt voor het 
hotel, zit er maar één ding op: iemand moet 
Miss Noordzee worden, want daaraan is een 
flinke geldprijs verbonden. En laat Kos nou net 
het mooiste meisje van het stel zijn...

onderbouw havo/vwo

Hotel de grote L
SJOERD KUYPER

middenbouw havo/vwo

Een mens is 
genoeg
ELS BEERTEN

In een muzikaal gezin in Limburg gaat 
het na de plotse dood van de vader 
helemaal mis. Het jonge meisje Juliette 
en haar broer Louis proberen tegen de 
tirannie van hun moeder op te boksen. 
Als alles ontspoort, besluiten ze elders 
een nieuw leven te beginnen.
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Bestellen
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SMASH
MARGJE WOODROW

onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo
Thema: Gewond/dood door schuld

De achttienjarige Thomas gaat met de auto van zijn overleden vader naar een schoolfeest. Onderweg 
wordt hij afgeleid door een telefoontje van Alicia, op wie hij al een poosje verliefd is. Daardoor rijdt hij 
ergens tegenaan. De volgende dag blijkt dat er een meisje is aangereden in de straat waar Thomas een 
botsing had. Heeft hij haar aangereden?

bovenbouw vmbo

Twee seconden
ELLE VAN DEN BOOGAART

Ze zouden samen de 
schoorsteenpijp op 

klimmen, Kees en Jan. Dat was de afspraak. 
Ze wilden weten of je vandaar over de duinen 
de zee kon zien. Alleen Jan klimt naar boven. 
Kees ziet hem een dodelijke val maken en rent 
ervandoor. Als hem uren later verteld wordt 
dat zijn vriend dood is, reageert hij geschokt, 
alsof hij van niets weet. Jaren later kijkt Kees 
terug op de dramatische gebeurtenis uit zijn 
jeugd: het echte verhaal moet nu maar eens 
verteld.

middenbouw havo/vwo

De zee zien
KOOS MEINDERTS

middenbouw havo/vwo

Onder de 
ketchupwolken
ANNABEL PITCHER

Zoe Collins loopt rond met een 
afschuwelijk geheim en durft niemand in 
vertrouwen te nemen. Op een dag hoort 
ze van het bestaan van Stuart Harris, een 
veroordeelde die in de dodencel wacht 
op de uitvoering van zijn doodvonnis. 
Als er iemand is die iets van geheimen, 
leugens en verraad afweet, is hij het wel, 
denkt Zoe. Ze besluit hem te schrijven 
en haar verhaal te vertellen. Dit zijn haar 
brieven.
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Bestellen Bestellen
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Heartstopper 
ALICE OSEMAN

onderbouw vmbo, bovenbouw vmbo
Thema: Homoseksualiteit

Simon Spier is zestien jaar en valt op jongens, maar wil dat liever nog niet 
aan iedereen vertellen. Maar dan belandt een e-mail naar zijn online crush 
bij de verkeerde persoon, en is Simons geheim opeens niet meer veilig. Zijn 
klasgenoot Martin chanteert hem: als Simon hem niet helpt met het vinden 
van een perfecte date (bij voorkeur met Simons beste vriendin Abby), zorgt 
Martin ervoor dat de hele school op de hoogte is van Simons geaardheid.

middenbouw havo/vwo

Love, Simon
BECKY ALBERTALLI

Vanaf het moment dat 
Jonathan en Marouan 

elkaar bij een voetbalwedstrijd van Feyenoord 
ontmoeten, zijn ze verliefd. Marouan is open 
over zijn homoseksualiteit, maar Jonathan 
niet. Hij komt uit een streng religieus gezin. 
Hij twijfelt of hij van zijn geloof – en van 
zijn ouders – een relatie met een jongen 
mag hebben. Wanneer zijn gevoelens voor 
Marouan sterker worden, moet hij wel uit de 
kast komen.

middenbouw havo/vwo

Door jou ben ik mij
HINKE VAN ABBEMA

bovenbouw havo/vwo

Confettiregen
SPLINTER CHABOT

Wobie heeft een gelukkige jeugd. 
Naarmate hij ouder wordt, krijgt hij 
steeds meer het gevoel dat hij anders is, 
waar hij veel moeite mee heeft. Als hij 
ontdekt dat hij homoseksueel is, vindt 
hij het moeilijk om uit de kast te komen. 
Pas in zijn studententijd durft hij het, 
gesteund door zijn vriendinnen, aan zijn 
ouders te vertellen.

Bestellen

Bestellen
Bestellen
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DE LAATSTE UREN VAN JOSEPHINE DONKERS
DANIELLE BAKHUIS

bovenbouw vmbo
Thema: Dood/Moord

Olivia weet niet of ze verder wil met haar vriend Roan. Ze besluit voor een halfjaar naar Parijs te 
vertrekken. Roan vindt dit vreselijk, en Olivia denkt dan ook dat hij degene is die haar anonieme 
dreigberichtjes stuurt. Wanneer ze ook nog wordt achtervolgd, slaat de angst pas echt toe. De recherche 
neemt de zaak zeer serieus en de zoektocht naar de dader begint. Maar is het wel Roan die haar 
bedreigt?

onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo

Wanhoop
EVA BURGERS

Vier meiden en drie jongens van zestien gaan 
samen op vakantie in Spanje. Ze hebben 
allemaal een groter of kleiner geheim, maar 
vooral Eliza. Zij zit pas kort bij het groepje 
en vertelt nooit iets over zichzelf. Tijdens de 
vakantie komen alle geheimen uit.

middenbouw havo/vwo

Verdrinken
MARLIES SLEGERS

middenbouw havo/vwo

Dodelijk spel
LUCY CHRISTOPHER

Emily’s vader wordt beschuldigd van 
moord op een meisje. Emily is zeker 
van zijn onschuld en gaat op onderzoek 
uit. Daarbij ontmoet ze Damon, de 
vriend van het meisje. Zijn alibi blijkt 
niet waterdicht... Met man en macht 
probeert Damon zich meer van die 
fatale nacht te herinneren.

Bestellen

Bestellen Bestellen
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CTRL-A
JUULTJE VAN DEN NIEUWENHOF

bovenbouw vmbo
Thema: Drugsgebruik

Het is liefde op het eerste gezicht tussen Vince en Mare. Maar als ze elkaar beter leren kennen, merken 
ze steeds meer dat ze tegenpolen zijn. Vince heeft grote plannen voor de toekomst en werkt hard voor 
school. Ook zorgt hij voor zijn moeder, die ziek is. Mare leeft voor het moment. Ze is nú jong, en ze wil 
nú plezier maken. De toekomst, dat ziet ze allemaal later wel… Allebei willen ze dat de ander verandert. 
Heeft hun liefde een kans?

bovenbouw vmbo

Mission impossible
CAJA CAZEMIER

Vanavond is Het Feest. Myrna, haar 
vriendinnen en klasgenoten, vriend en een 
dealer, allemaal willen ze het feest van hun 
leven vieren en daar hebben ze veel voor 
over. Te veel?

bovenbouw vmbo

Feest!
LYDIA ROOD

middenbouw havo/vwo, 
bovenbouw havo/vwo

Klaproos
ANNE-FLEUR VAN DER 

HEIDEN

Noor worstelt met de heroïneverslaving 
van haar moeder Jossie en stiefvader 
Las. Op haar 26ste verjaardag besluit ze 
om, na een periode van geen contact, 
op bezoek te gaan bij haar moeder en 
stiefvader. Las blijkt terminaal ziek te 
zijn, wat voor Noor een reden is om de 
confrontatie met het verleden en haar 
vervelende jeugd niet langer uit de weg 
te gaan. Langzaam maar zeker komt ze 
in het reine met het verleden.
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