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Succestitels: met welke titel heb je 

jongeren echt aan het lezen gekregen? 
• Baron 1898/Jacques Vriens

• De brieven van Mia/ Astrid Sy

• Ademloos/ Gerard van Gemert

• Familiegeheim/Caja Cazemier

• Lijfstraf/ Elle vd Bogaart

• Mindfuck/ Victor Mids

• Moordspel/ Cis Meijer

• Borealis/ Marlies Morshuis

• Kater/ Margje Woodrow

• Het coolste jongensboek: zo word je in alles de beste

• Hoe word je een gamemeneer

• Crush/Eve Ainsworth

• Pokerface/Buddy Tegenbosch

• Een weeffout in onze stereen/ John Green

• Honderd uur nacht/ Anna Woltz

• 54 minutes/ Marieke Nijkamp

• Cyberboy/ Tanja de Jonge’

• Hiphop in Nederland/ Rajko Disseldorp

• Piratenzoon/ Rob Ruggenberg

• Wonder/ R.J. Palacio



Brugtitels tussen kinderboeken en Young Adult en 

tussen Young Adult en volwassen literatuur



Titels
10-12 jaar, 12-14 en 14-16 



Titels voor jongens

• Pokerface/Buddy Tegenbosch

• Hoe word je een gamemeneer

• Het coolste jongensboek: zo word je in alles de 

beste

• Wonder/ R.J. Palacio

• De leugen/ Marianne Hoefstra

• Ademloos/ Gerard van Gemert

• Serie Eilandgeheimen/ Gerard van Gemert

• Hiphop in Nederland/ Rajko Disseldorp

• Borealis/ Marloes Morshuis

• Cyberboy/ Tanja de Jonge

• Dagne van de Bluegrass liefde (e.a. delen)/ 

Edward v.d. Vendel



Titels

jongens en meisjes 



Rijp en groen van een collectieadviseur



Le(e)stips



(lees)tips 

• Boekendingetjes: https://www.spreadthebooklove.nl/nl/

• Boekendagboek: https://bit.ly/2JzyUiT

• One-minute-book-tips krijgen en maken: 

http://www.whyilovethisbook.com/ met als youtube-kanaal: 

https://www.youtube.com/user/whyilovethisbook/videos

• NOS-kort op Instagram: 

https://www.instagram.com/noskort/?hl=nl

• NB: de site lezeninhetvmbo.nl wordt later dit jaar vernieuwd. 

https://www.spreadthebooklove.nl/nl/
https://bit.ly/2JzyUiT
http://www.whyilovethisbook.com/
https://www.youtube.com/user/whyilovethisbook/videos
https://www.instagram.com/noskort/?hl=nl


Le(e)stips
• To read or not to read (Suzanne Mol, 2010)

• Weerzin tegen lezen of weer zin om te lezen (Roel van Steensel

• Meta-analyse van motivatie-interventies (Van Steensel, Van der Sande, 

Bramer, & Arends, 2016)

• Wigfield, (1997): Can I be a good reader? 

• Onderzoeken over lezen: https://www.leesmonitor.nu/nl

• NRO: nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek: onderzoeken over onderwijs 

en onderwijsvernieuwing: https://www.nro.nl/ / 

• Cijfers Geletterdheid: 

– Cito en Pisa 

http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/r

esultaten

– Stichting Lezen en Schrijven 

https://www.lezenenschrijven.nl/.../201602_SLS_Litstudie_FeitenCijfers_web.pdf

https://www.leesmonitor.nu/nl
https://www.nro.nl/
http://www.cito.nl/onderzoek en wetenschap/deelname_int_onderzoek/pisa/resultaten
https://www.lezenenschrijven.nl/.../201602_SLS_Litstudie_FeitenCijfers_web.pdf


Le(e)stips

Do I want to be a good reader and why? 

• Waarden (Wigfield & Eccles, 2000)

• Interesse (Schiefele , 1991)

• Doelen (Ames, 1992)

• Intrinsieke of extrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000 en Macray & Guthrie) 

http://www.ldonline.org/article/35746

• Reading Engagement Model https://msu.edu/~dwong/StudentWorkArchive/CEP900F01-

RIP/Gallagher-Reading.htm

http://www.ldonline.org/article/35746
https://msu.edu/~dwong/StudentWorkArchive/CEP900F01-RIP/Gallagher-Reading.htm


To Read or Not to Read: 

het belang van lezen
Lezers Niet-

lezers

Is in staat zich gedifferentieerd

en goed uit te drukken

72% 28%

6-18 jarige vrijetijdslezers leest

woorden moeiteloos

69% 31%

Is een goede speller 70% 30%



Singaporetest: 

het belang van lezen en 

woordenschat 

Hoeveel procent van de woorden van een 

tekst moet je kennen om een tekst goed te 

begrijpen?



60% versie

We moeten - , zei een - uit Singapore tegen - .

We hebben geen - meer. Singapore is maar –

met een - - -. We - met - - dat we niet - kunnen. 

- - ik - een - met een - aan - -, het - er -. 

Voor de - mensen is dit nog - de - - van - , maar

dat is een niet meer te - - geworden.



70% versie

We moeten - , zei een - uit Singapore tegen - . 

We hebben geen - meer. Singapore is maar een 

klein - met een sterk - -. We - met - - dat we niet 

anders kunnen. 

- - ik - een huis met een - aan beide -, het - er -. 

Voor de - mensen is dit nog - de - - van - , maar

dat is een niet meer te - - geworden.



80% versie

We moeten -, zei een - uit Singapore tegen me. We 

hebben geen - meer. Singapore is maar een

klein - met een sterk groeiende bevolking . We - met 

zo’n - dat we niet anders kunnen. - - ik – een huis met 

een - aan beide - , het liefst er -. 

Voor de meeste mensen is dit nog steeds de - wijze van 

wonen, maar dat is een niet meer te - - geworden.



90% versie

We moeten omhoog, zei een - uit Singapore 

tegen me. We hebben geen - meer. Singapore is 

maar een klein eiland met een sterk groeiende 

bevolking . We - met zo’n ruimtegebrek dat we

niet anders kunnen. - - ik wil iedereen een huis met 

een tuin aan beide zijden, het liefst er -. 

Voor de - mensen is dit nog steeds de ideale manier 

van wonen, maar dat is een niet meer te - -

geworden.



100% versie

We moeten omhoog, zei een architect uit Singapore tegen 

me. We hebben geen ruimte meer. Singapore is maar een 

klein eiland met een sterk groeiende bevolking. 

We kampen met zo’n ruimtegebrek dat we niet anders 

kunnen. 

Net zoals ik wil iedereen een huis met een tuin aan beide 

zijden, het liefst er omheen. 

Voor de meeste mensen is dit nog steeds de ideale 

manier van wonen, maar dat is een niet meer te realiseren 

droom geworden.


