
Een boek kiezen voor jezelf 
Als je een boek wil kiezen voor jezelf (of misschien móet kiezen…) kun je jezelf helpen door de 
volgende tips en trucs toe te passen. 
 
Eerst de meest voor de hand liggende - kijk op de rug van het boek en let op het volgende: 
• Kijk of het boek voor jou leeftijd is 

o Een B-boek is voor kinderen van 8 tot 12 jaar ongeveer 
o Een C-boek is voor jongeren vanaf 12 jaar ongeveer 
o Een cross-over-boek is voor jongeren vanaf 15 jaar ongeveer 

In alle gevallen geldt dat er uitzonderingen zijn, maar grofweg kun je deze indeling aanhouden. 
 

• Welk pictogram (plaatje) staat erop?  
  

 
Hier kun je aan zien wat voor soort verhaal het is of waar het over gaat. Als je al een beetje 
weet wat je leuk vindt, maakt dat de keuze dus al een stuk makkelijker. 
 

• Lees je graag boeken van dezelfde schrijver? Kijk dan onder het icoontje op de sticker voor de 
eerste 4 letters van de achternaam van de schrijver. Alle boeken staan op alfabet, dus ook 
daarmee kun je makkelijker je boek vinden. Kijk dan ook eens in onze 'binge-lees-kast' als de 
herinrichting klaar is. Hier vind je series boeken (van dezelfde schrijver dus bijvoorbeeld) en 
boeken die ook als tv-serie verfilmd zijn. 
 

Dan de iets minder voor de hand liggende: 
• Lees midden in het boek een bladzijde: bevalt de schrijfstijl je? En de vormgeving, dus zijn de 

letters niet te groot/te klein en te dicht op elkaar/te ver uit elkaar? 
 

• De vijf-vinger-regel: terwijl je midden in het boek een pagina leest, steek je voor ieder woord 
dat je niet kent een vinger in de lucht. Heb je aan het einde van de bladzijde vingers te kort, 
dan is het boek te moeilijk. Je kunt het verhaal dan niet volgen, omdat er te veel woorden in 
staan die je niet kent. Heb je aan het einde van de bladzijde geen vingers in de lucht, is het 
misschien wat te makkelijk voor je. Kun je het gerust lezen, maar zul je weinig nieuwe woorden 
leren. Als je aan het einde van de bladzijde 1 of 2 of 3 vingers in de lucht hebt, is het precies 
goed voor je. Je kunt het verhaal dan wel volgen en leert tegelijkertijd nieuwe woorden :-) 

 
• Kijk op lezenvoordelijst.nl! Hier staan de verschillende leesniveaus beschreven. Kijk waar jij je 

het meest in herkend en dan kun je meteen kijken welke boeken daarbij horen. Super handig! 
 

• Kijk op www.leeskracht.nl en doe de leestips test!  

https://12-15.jeugdbibliotheek.nl/lezen/lezen-voor-de-lijst/de-niveaus.html
http://www.leeskracht.nl/


 


