
 De literatuurlijst
Een andere kijk op boeken voor de lijst

Achtergrondinformatie en praktische tips voor docenten Nederlands in het 
voortgezet onderwijs (bovenbouw havo en vwo)

Leerlingen in de bovenbouw havo en vwo lezen literatuur 
als onderdeel van hun examen. U als docent begeleidt 
de leerlingen daarbij. Een uitdagend vraagstuk is vaak: 
Welke boeken mogen de leerlingen lezen? NBD Biblion 
zet de achtergrondinformatie voor u op een rij en geeft 
wellicht een andere kijk op de keuze voor boeken 
op de lijst.

WAT MOET ER NU EIGENLIJK?
De wettelijke eisen

Welke eisen worden er vanuit de overheid gesteld aan 
het lezen in de bovenbouw? Kerndoel 8 geeft aan wat 
er gelezen moet worden.

De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve 
teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet 
komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

Het referentiekader taal brengt daarnaast een onderscheid 
aan in het leesniveau. Onder het domein ‘lezen’ vallen 
naast de zakelijke teksten, de fictieve, narratieve en 
literaire teksten. Voor de bovenbouw havo en vwo gelden 
niveau 3F en 4F.

3F - Kan adolescentenliteratuur en eenvoudige 
       volwassenenliteratuur kritisch en reflecterend lezen.
4F - Kan volwassenenliteratuur interpreterend 
       en esthetisch lezen.

Kritisch lezen: 
Inhoud en vorm ter discussie stellen en daarover een 
oordeel vormen. 

Reflecterend lezen:
Literatuur als middel om de wereld te verkennen en 
eigen gedachtes over allerlei kwesties vormen. 

Interpreterend lezen: 
De bereidheid zich te verdiepen in de betekenis van 
een werk, plus interesse hebben in de verteltechniek, 
de romanstructuur en de 'bedoeling' van de auteur. 

Esthetisch lezen: 
Uitspraken doen over de schoonheid van het literaire 
werk en over de werking van sommige stijl- en 
structuurelementen.

 ‘Een leesleven begint of eindigt met 
de boekenlijst op school.’ 

Joost van Velzen, Trouw.



Literatuur wordt op havo en vwo getoetst in het 
schoolexamen. Dat kan zowel in een mondeling 
examen als in een schriftelijk examen of in een 
combinatie daarvan. Het is ook mogelijk een deel 
van het examen in de vorm van een leesdossier te 
examineren. In het examenprogramma Nederlandse 
taal en literatuur havo/vwo onder eindterm 7 
‘Literaire ontwikkeling’ staat wat en hoeveel de 
leerlingen moeten lezen:

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen 
van zijn leeservaringen met een aantal door hem 
geselecteerde literaire werken. 
* Minimumaantal: havo 8, vwo 12, waarvan minimaal 
  3 voor 1880. 
* De werken zijn oorspronkelijk geschreven in de 
  Nederlandse taal. 

‘Minimumaantal’ laat zien dat het docenten en 
leerlingen vrij staat te kiezen voor een hoger aantal 
literaire werken. Met de woorden ‘door hem 
geselecteerde’ wordt aangegeven dat de leerling de 
literaire werken zelf kiest, onder andere op grond 
van door de docent aangeboden keuzemogelijkheden.

Verschil havo en vwo
Tussen schoolexamens voor havo en vwo kan, naast 
het in het examenprogramma genoemde verschil in 
het aantal werken, op nog drie andere manieren 
worden gedifferentieerd: 

1. Door een onderscheid te maken tussen de 
    te lezen teksttypen. 
    Bijvoorbeeld: op het vwo meer en complexere 
    volwassenliteratuur, op havo mag ook nog 
    adolescentenliteratuur op de lijst.

2. Door een onderscheid te maken tussen de eisen 
    die aan de teksten worden gesteld ten aanzien van 
    structuur, thematiek, inhoud en taalgebruik.

3. Door de verschillen tussen 3F en 4F in de 
    beoordelingsinstrumenten bij literatuur te verwerken.    
    Wat betreft de teksttypen gaat het bij 3F om 
    adolescentenliteratuur en eenvoudige volwassenen-
    literatuur, bij 4F gaat het om volwassenenliteratuur. 
    De manier waarop die literatuur gelezen moet kunnen    
    worden, is op 3F kritisch en reflecterend en op 4F 
    interpreterend en esthetisch.

 

‘Als een leerling boeken leest die veel 
te moeilijk voor hem zijn, zal hij 

ontmoedigd of gefrustreerd raken en 
uiteindelijk a�aken. 

Omgekeerd zal een leerling die 
boeken leest die te makkelijk voor 
hem zijn, zich snel gaan vervelen.’ 

Lezen voor de lijst
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Literaire competentie is niet aangeboren, maar moet 

worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling verloopt in 

verschillende stadia: 

- Een leerling moet eerst leren dat lezen, om wat voor 

reden dan ook, een bevredigende ervaring kan zijn

(N1, belevend lezen).

- Hij maakt kennis met verschillende genres en 

onderwerpen en ontwikkelt vaak bepaalde voorkeuren 

(N2, herkennend lezen).

- Pas daarna kan de behoefte ontstaan om zich door 

literatuur mee te laten nemen naar tot dan toe 

onbekende werelden. Ook ontstaat het besef dat een 

verhaal een 'diepere betekenis' kan hebben

(N3, reflecterend lezen).

- Langzamerhand ontwikkelt de leerling een gevoeligheid 

voor stijl. Niet alleen de gebeurtenissen, maar ook de 

manier waarop het verhaal verwoord en geconstrueerd 

is, worden betrokken in de interpretatie 

(N4, interpreterend lezen).

- Leerlingen die veel en graag lezen beseffen gaandeweg 

dat literatuur een cultuuruiting is die in samenhang 

met andere cultuuruitingen en vanuit historisch 

perspectief bestudeerd kan worden

(N5, letterkundig lezen en N6, academisch lezen). 

‘Literatuur lezen is iets wat je kunt leren. 
Vergelijk het met leren zwemmen (…) 

Net als met zwemmen verloopt de 
ontwikkeling van je vermogen om literatuur 

te lezen in verschillende stappen. 
Naarmate je meer en steeds moeilijkere 

boeken leest, neemt je niveau toe. 
Je wordt er steeds beter in. En dingen 
die je kunt, worden vaak ook leuker.’ 

Lezen voor de lijst

Literaire competenties
Belangrijk bij de keuze voor de te lezen boeken is vervolgens 

het literaire competentieniveau van de leerling. Literaire 

competentie is het vermogen literatuur te lezen, te begrijpen 

en te waarderen. Theo Witte, voormalig universitair docent 

aan de Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar het 

literaire ontwikkelingsproces van havo- en vwo-leerlingen. 

Uit het onderzoek blijkt dat literatuuronderwijs effectiever 

is naarmate het beter aansluit bij het competentieniveau 

van de leerling. Als een leerling boeken leest die veel te 

moeilijk voor hem zijn, zal hij ontmoedigd of gefrustreerd 

raken en uiteindelijk afhaken. Omgekeerd zal een leerling 

die boeken leest die te makkelijk voor hem zijn, zich snel 

gaan vervelen. 

De meeste lezers lezen het liefst binnen hun comfortzone 

en kiezen genres en schrijvers die ze al kennen en 

waarderen. Leerlingen moeten echter, om zich te kunnen 

ontwikkelen, worden uitgedaagd en gestimuleerd worden 

om buiten hun comfortzone te treden. Het leren vindt dan 

plaats in de zone van naaste ontwikkeling, waarin de 

leerling zich begeeft op onbekend terrein, maar daarbij 

terug kan vallen op een stevige basis van reeds verworven 

kennis en vaardigheden.

De website www.lezenvoordelijst.nl is gebaseerd op de literaire competenties. 
De site bevat informatie over de niveaus, opdrachten en een lijst met tweehonderd Nederlandse titels voor 
de bovenbouw waarin rekening wordt gehouden met de moeilijkheidsgraad én de belevingswereld van de lezer. 

Een mooie aanvulling hierop vormt de Uittrekselbank van NBD Biblion met een verzameling van meer dan 
2700 uittreksels en 360 auteursportretten. 
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http://www.lezenvoordelijst.nl
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=website&utm_campaign=lezenvoordelijst


LEESLIJSTEN IN DE PRAKTIJK
Schooleisen

In de praktijk worden lijsten meestal samengesteld door 
docenten Nederlands, al dan niet in samenwerking met 
sectievoorzitters en afdelingshoofden. Ook leerlingen 
kunnen zelf boeken kiezen, van een bestaande leeslijst 
of als geheel eigen keuze.

Naast de eis van oorspronkelijk Nederlandstalige boeken 
en aan de vwo-leerling drie boeken van voor 1880, stellen 
docenten vaak hun eigen eisen. 

Bijvoorbeeld:
- maximaal één boek van een auteur
- poëzie: een hele bundel van een auteur
- geen novellen (100 p. of minder)
- geen essays/columns
- geen detectives

Een ander ‘eisenlijstje’ kan zijn:
- een roman van voor 1950
- poëzie
- een klassieker
- een roman die past binnen LOB (loopbaanoriëntatie)

Een leeslijst kan ook ‘vrijer’ worden aangeboden, zoals 
hieronder. Deze lijst is samengesteld om je wat ideeën 
aan de hand te doen. Als je een keuze gaat maken, 
overleg dan altijd met je docent. Een mooie lijst bevat 
boeken van verschillende auteurs uit verschillende 
periodes en laat bij voorkeur een leesontwikkeling zien. 

Er zijn ook lijsten waarin boeken onder een bepaald 
thema worden ingedeeld. Geschikte literaire thema’s 
kunnen bijvoorbeeld zijn:
- een periode of stroming
- een auteur
- de historische roman
- de Tweede Wereldoorlog
- Vlaamse literatuur
- reisliteratuur
- religie en literatuur
- engagement in de literatuur

Samengevat
Staat u als docent voor de taak om een leeslijst 
samen te stellen? Houd dan in ieder geval 
rekening met:

- de eisen: oorspronkelijk Nederlandse titels en
drie titels voor 1880 (voor vwo)

- aansluiting bij literaire competenties van
verschillende niveaus (Wat kan de leerling aan?)

- aansluiting bij het kritisch denkvermogen van
de leerling

- aansluiting bij de belevingswereld van de leerling
(niet te verwarren met het feit dat de boeken op
een lijst allemaal ‘leuk’ moeten zijn. Boeken lezen
valt onder schoolwerk en niet al het schoolwerk
is altijd leuk).

- een gevarieerd aanbod
- een verrassend en origineel aanbod

Voor wat betreft een verrassend en origineel aanbod
geeft NBD Biblion u graag nog enkele suggesties.
Denk bijvoorbeeld ook eens aan:

- verfilmde boeken
- goede Young Adult titels
- thema’s
- non-fictieboeken met o.a. waargebeurde verhalen,

reisverslagen, literaire biografieën
- moderne literatuur (nieuwe boeken, nieuwe auteurs)
- onderwijsrecensies op www.boekenopschool.nl
- Dioraphte Literatourprijs-winnaars
- winnaars Inktaap

‘De discussie over welke boeken op de lijst 
mogen is van alle tijden.’ 

Joost van Velzen, Trouw. 
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Populaire boeken voor de lijst 

- Bernlef, J.        Hersenschimmen 
- Brijs, Stefan        De engelenmaker 
- Glastra van Loon, Karel        De passievrucht 
- Hermans, Willem Frederrik    De donkere kamer van Damokles
- Kluun        Komt een vrouw bij de dokter
- Koch, Herman        Het diner 
- Krabbé, Tim        De renner 
- Krabbé, Tim        Het gouden ei
- Mulisch, Harry        De aanslag 
- Wieringa, Tommy        Joe Speedboot 
- Zijl, Annejet van der        Sonny Boy   
Bron: Oberon (2016). Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo. 
Amsterdam: Stichting Lezen.

Recente boeken voor de lijst

- Beijnum, Kees van        Het mooie seizoen
- Boogers, Alex        Onder een hemel van sproeten
- Heemstra, Marjolijn van        En we noemen hem
- Hillen, Renske        Houtrot
- Isik, Murat        Wees onzichtbaar
- Johan, Mick        Totemdier Arafat 
- Kör, Mustafa        De lammeren
- Lieshout, Ellen van        Tante
- Martens, Lidewij        Een plek om te schuilen
- Napel, Roelof ten        Het leven zelf
- Salaheddine        Salaheddine punt NL: 

       kom maar op met Nederland
- Welagen, Robbert        Nachtwandeling

Bron: Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs, www.boekenopschool.nl. 

Verfilmde boeken voor de lijst

- Büch, Boudewijn        De kleine blonde dood
- Giphart, Ronald        Ik omhels je met duizend armen
- Haasse, Hella S.        Heren van de thee
- Hart, Maarten 't        Een vlucht regenwulpen
- Hazelhoff Roelfzema, Erik     Soldaat van Oranje
- Heijden, A.F.Th. van der      Advocaat van de hanen
- Loo, Tessa de        De tweeling
- Noort, Saskia        De verbouwing
- Rosenboom, Thomas        Publieke werken
- Siebelink, Jan        Knielen op een bed violen
- Verhulst, Dimitri        De helaasheid der dingen
- Wolkers, Jan        Kort Amerikaans
- Zusak, Markus        De boekendief
- Zwagerman, Joost        Vals licht

Bron: www.boekenopschool.nl

Dioraphte Literatour prijs 
De Dioraphte Literatour Prijs (DLP) wordt jaarlijks 
uitgereikt aan het beste jongerenboek van het voorafgaande 
jaar. De prijs bestaat uit twee vakjuryprijzen - voor het 
beste oorspronkelijk Nederlandstalige jongerenboek en 
voor het beste in het Nederlands vertaalde jongerenboek 
- en een Publieksprijs.

2017 
Oorspronkelijk Nederlandstalig: 
- Schmitz, Jowi  Weg  
Vertaald: 
- Crossan, Sarah Een 

Overige genomineerden
Oorspronkelijk Nederlandstalig:
- Berg, Walter van den Schuld 
- Bervoets, Hanna Ivanov  
- Posthuma, Jente Mensen zonder uitstraling 
- Rauwerda, Peter-Paul De negen kamers
Vertaald:
- Charbonneau, Joelle Nodig
- Cline, Emma De meisjes
- Garland, Inés Steen, papier, schaar  
- Valentine, Jenny Door het vuur

Voor de volledigheid zijn er ook vertaalde boeken in de lijst opgenomen.  

2016
Oorspronkelijk Nederlandstalig: 
- Kwast, Ernest van der De ijsmakers
Vertaald:
- Niven, Jennifer Waar het licht is 

Overige genomineerden
Oorspronkelijk Nederlandstalig:
- Berkvens, Karolien Het uur van Zimmerman 
- Grunberg, Arnon Het bestand   
- Meinderts, Koos  De zee zien  
- Tromp, Elfie  Underdog
- Vendel, Edward van de Oliver
Vertaald:
- Mitchell, David Doorgang
- Tahir, Sabaa De heerschappij van de maskers 

(Vuur en as - boek 1) 
- Tremblay, Larry De naam van mijn broer

Interessante websites
www.lezenvoordelijst.nl
www.boekenopschool.nl/advieslijsten
www.hebban.nl/boeken-meest-gelezen
www.uittrekselbank.nbdbiblion.nl

Tip voor literatuuronderwijs
Lidewijde, Paris Hoe lees ik? 
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Laat u inspireren door de volgende lijsten en websites!

Bronnen
Meestringa, T., Ravesloot, C. & Bonset, H. (2012). Handreiking 
schoolexamen Nederlands havo/vwo. Herziening naar aanleiding 
van het referentiekader taal. Enschede: SLO.

Oberon (2016). Lees- en literatuuronderwijs in 
havo/vwo. Amsterdam: Stichting Lezen.

De literatuurlijst Nederlands, Stichting Lezen.

Een groot aantal van bovenstaande titels is ook als 
uittreksel in de Uittrekselbank te vinden. 
Op zoek naar recensies van de titels? Kijk dan eens 
in de LiteRom. 

http://www.boekenopschool.nl
http://www.boekenopschool.nl
http://www.lezenvoordelijst.nl
http://www.boekenopschool.nl/advieslijsten
http://www.hebban.nl/boeken-meest-gelezen
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=website&utm_campaign=lezenvoordelijst
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=website&utm_campaign=lezenvoordelijst
http://literom.nbdbiblion.nl/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=website&utm_campaign=lezenvoordelijst
Isabelle
Doorhalen
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