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Interculturele communicatie in de NT2-les / Nuwenhoud, 
Annemarie. - Bussum: Coutinho, 2018. - 116 p. - ISBN: 978-90-
469-0626-2: 17,50 EUR  
URL: www.coutinho.nl/intercultureelnt2  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 inte ;  
Vindplaats Turnhout: bl 7 inte  

 
Dit boek behandelt op praktische wijze aspecten van interculturele 
communicatie in de NT2-les. Ieder hoofdstuk begint met een 
Vlaamse en een Nederlandse casus waarin sprake is van een 

situatie die veel blootlegt over culturele waarden en interculturele communicatie. In de 
theoretische toelichting van de casussen worden vervolgens de verschillende manieren belicht 
waarop culturele diversiteit een rol kan spelen in het NT2-onderwijs. Hierna volgen 
reflectieopdrachten die docenten uitdagen om zich bewust te worden van hun eigen waarden 
en houding. Ieder hoofdstuk sluit af met praktische suggesties om samen met cursisten 
bewustwording te stimuleren en kennis en ervaringen te delen. Bij dit boek hoort een website 
met links en formulieren voor het plannen van verder leren in de praktijk, individueel en met 
het team.                                                                                                                                                     
 

NT2-cahier differentiëren : in tien stappen naar gedifferentieerd lesgeven 
in een heterogene NT2-groep / Olijhoek, Vita ; Valk, Anja. - Amsterdam: 
Boom, 2017. - 48 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-244-0680-7: 14,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 NT2-c ;  
Vindplaats Turnhout: bl 7 NT2-c  

 
Voor veel NT2-docenten is lesgeven aan een heterogene groep met 
verschillende instroommomenten en uiteenlopende uitstroomdoelen de 
alledaagse werkelijkheid. Het geven van passend onderwijs aan zo'n klas 

kan een grote uitdaging zijn. Hoe organiseer je je klas? Hoe houd je overzicht? In dit NT2-Cahier 
Differentiëren beschrijven de auteurs in tien stappen hoe je kunt differentiëren in je 
heterogene klas. Dit boek maakt deel uit van de reeks Cahiers. De praktijk leert dat vrijwel alle 
NT2-groepen worden gekenmerkt door grote verschillen. Dit cahier biedt handvatten om 
gedifferentieerd onderwijs te verzorgen. Het basismodel bestaat uit drie onderdelen: een korte 
start met de hele groep, gedifferentieerd werken in subgroepen en afsluiting. Om dit te kunnen 
realiseren worden tien stappen aangereikt. Enkele voorbeelden: regel de randvoorwaarden 
(opstelling, materiaal), verdeel de groep in subgroepen (inschatten niveau), materialenselectie, 
cursusplan, inzet van assistenten en dergelijke. Gebruikers krijgen een code waarmee ze 
toegang hebben tot een website voor extra materiaal. Doelgroep: vooral docenten die lesgeven 
aan inburgeringsinstituten en Internationale Schakelklassen/OKAN.  
 

http://www.coutinho.nl/intercultureelnt2
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NT2-cahier klassenmanagement : hoe organiseer ik mijn lessen? / Verboog, 
Margreet. - Amsterdam: Boom, 2017. - 68 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-
244-1583-0: 14,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 NT2-c ;  
Vindplaats Turnhout: bl 7 NT2-c  

 
Wat moet ik doen als iemand steeds te laat komt? Hoe motiveer ik verplichte 
inburgeraars? Hoe kan ik me wat assertiever opstellen tegenover cursisten, 
collega's en vrijwilligers? Docenten NT2 kennen deze vragen maar al te goed. 

Ze komen voort uit de dagelijkse lespraktijk. In dit NT2-Cahier Klassenmanagement beschrijft 
de auteur in 24 eenvoudige en praktische stappen hoe je in de praktijk veelvoorkomende 
knelpunten voorkomt of oplost. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers. Deze reeks 
is een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij kunnen zorgen voor een 
professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk. Recensie(s) Deze publicatie is bedoeld 
voor leraren die aan anderstaligen lesgeven in Nederlands als tweede taal. Groepen 
anderstaligen kunnen heel divers van samenstelling zijn en nogal verschillen in niveau. Dat stelt 
bijzondere eisen aan de inrichting en organisatie van het onderwijs en de didactiek. De schrijver 
gaat uit van een sterke en veiligheid biedende didactiek. Het boek omvat drie delen: 'Voor de 
les', 'Tijdens de les' en 'Buiten de les'. Voor ieder deel is een aantal stappen beschreven. In 
totaal gaat het om 24 stappen. In iedere stap een concrete beschrijving van tips, suggesties en 
aanwijzingen, met steeds als leidraad daarbij: duidelijkheid, consequent zijn en evenwichtig 
reageren. Rode draad bij de beschrijving van veel stappen is het werken met het VUT-model: 
Vooruitkijken, Uitvoeren en Terugkijken. Een publicatie ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk 
met een goede kennis van de doelgroep. Gebruikers van de publicatie krijgen een inlogcode 
om aanvullend materiaal te krijgen via een website. Toon meer  

 
Taal leren in authentieke contexten / Sardes. - Utrecht: Sardes, 2016. - 57 
p.. - ISBN: 9789055631254: 19,50  
Doelgroep: 0-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 taal  
Vindplaats Turnhout: dg 2 taal  

 
In deze Sardes Special Taal leren in authentieke contexten gaan de 
samenstellers op zoek naar een antwoord op de vraag welke authentieke 
situaties geschikt zijn voor taalstimulering. Blijft de kracht van een drama-
, gym- of aardrijkskundeles intact wanneer je tijdens die lessen ook werkt 

aan taalstimulering? En welke rol spelen authentieke situaties in de aanpak van 
laaggeletterdheid? Aan bod komen: Taalrijke spelbegeleiding thuis en in de groep, 
Asielzoekerspeuters en taal, Thuis taal stimuleren met de VoorleesExpress, Taal in de gymles - 
gewoon lekker bewegen toch?, Vrijetijdslezen - een integrale stimulans voor de 
taalontwikkeling, Taalstimulering door kansen te grijpen, Discussiëren kun je leren!, De aanpak 
van laaggeletterdheid in een authentieke context 
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Meertaligheid en onderwijs : Nederlands plus / Agirdag, Orhan; Kambel, 
Ellen-Rose. - Amsterdam: Boom, 2017. - 173 p.. - ISBN: 978-90-244-
0666-1: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 4 meer  
Vindplaats Turnhout: ro 4 meer  

 
Dit boek geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de 
wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van 
meertaligheid en meertalig onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de 

mogelijke gevolgen van uitsluiting op grond van taal. Naast deze verdieping in de materie biedt 
deze publicatie ook praktische handvatten. Hoe kun je als docent de meertaligheid van je 
cursisten gebruiken zodat de uiteindelijke leeropbrengst groter wordt en, niet onbelangrijk, op 
zo'n manier dat ook iedereen in de klas gehoord wordt en succes kan ervaren? Ten slotte kan 
de lezer in dit boek veel good practices lezen. Er wordt natuurlijk al veel geëxperimenteerd met 
het inzetten van meertaligheid in het onderwijs. Welke initiatieven zijn er om scholen meertalig 
te maken en wat zijn de resultaten? Hierbij wordt gekeken naar de situatie van meertaligheid 
in Nederland, Vlaanderen, de voormalige Nederlandse Antillen, Suriname, kortom, overal waar 
het Nederlands de dominante schooltaal is. Dit boek is voornamelijk gericht op de 
onderwijsprofessionals (leerkrachten, schoolleiders, lerarenopleiders), beleidsmakers en 
ouders van meertalige kinderen.  
 

Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context / 
Timmerman, Christiane; Clycq, Noël; Segaert, Barbara; Van Avermaet, 
Piet; Sierens, Sven; Roosens, Eugeen. - Gent: Academia Press, 2012. - 236 
p.. - ISBN: 978-90-382-1903-5: 22,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cult  
Vindplaats Turnhout: ro 1 cult  

 
De samenleving en ook het onderwijspubliek worden steeds meer divers. 
Hoewel ons onderwijssysteem bekend staat als één van de beste ter 
wereld, is de kloof tussen leerlingen die zeer goed en zeer slecht presteren 

groot. Een meerderheid van de slechtst presterende leerlingen zijn jongeren met 
migratieachtergrond. De aanpak die scholen gaandeweg hebben ontwikkeld voor etnisch 
homogene klassengroepen blijkt niet meer toereikend. De etnisch-culturele en 
sociaaleconomisch heterogene samenstelling van de schoolpopulatie stelt nieuwe uitdagingen 
aan ons democratisch onderwijsproject. In dit boek maken gevestigde onderzoekers 
kanttekeningen bij het maatschappelijk debat en presenteren jonge wetenschappers de 
resultaten van hun onderzoek naar de ervaringen van ouders van verschillende etnisch-
culturele achtergronden en de invloed van de schoolomgeving. Dit boek is het resultaat van het 
onderzoeksseminarie Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context die UCSIA 
en het Xaveriuscollege Borgerhout in februari 2011 organiseerden.  
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FONS / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2015. - 48 p. 
Doelgroep: 5-18 jaar  
URL: http://tijdschriftfons.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ;  
Vindplaats Turnhout: ro 6 fons  

 
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- 
en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te 
raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 

activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de hoogte wil blijven van de 
laatste trends in het onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen o.a.: 
literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...  
 

40 op een rij: Spellen om jonge anderstalige kinderen de 40 basiswoorden 
bij te brengen / Peeters, Marleen. - [S.l.]: averbode, 2018., bevat: 
handleiding, spelbord, insteekdobbelsteen, 6 pionnen, 
kleurendobbelsteen, 5 kleurenkaartjes, 6 cijferkaartjes, 10 
opdrachtkaartjes, 40 woordkaartjes (prent), 40 woordkaartjes (foto). - 
ISBN: 9782808101608: 79,00  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 40op  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.3.2 40op  

 
40 op een rij werkt op basis van een lijst van 40 woorden (de GO 40-ty)die de basis vormen in 
de woordenschatontwikkeling van instappende, anderstalige peuters en kleuters. Het 
materiaal is zeker ook bruikbaar bij anderstalige nieuwkomers in het lager. De lijst omvat de 40 
woorden die kinderen het best als eerste leren om vlot te kunnen functioneren op school. Door 
zich de woorden eigen te maken, kunnen ze het klasverloop begrijpen en zich verstaanbaar 
maken. Ga op diverse manieren, individueel of in groep en afgestemd op het niveau van het 
kind, aan de slag. In de doos vindt u alle nodige materialen. Het is daarnaast ook een 
verzameldoos waarin u alle aanwezige én zelf gecreëerde spelmaterialen kunt bewaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tijdschriftfons.be/
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Die vier. Het leukste letterkwartet / Stut, Mirte; van Donkelaar, 
Geurt. - Haarlem: Gottmer, 2016. - 80 kaarten. - ISBN: 
9789025766504: 10,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 diev  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 diev  

 
In dit doosje zitten twee educatieve kwartetspellen. Een basisset 
(de gele kaarten) en een vervolgset (de roze kaarten). Elk kwartet 

bestaat uit vier woorden die eenzelfde letter of klank delen, zoals aarde, drop, duif en drumstel, 
of tent, thee, tulp en motor, of beer, bloem, krab en ballon, of koek, kwast, kachel, kuiken, met 
telkens een duidelijke foto erbij. Spel voor kinderen die net leren lezen of geboeid en geprikkeld 
zijn om woorden en letters te ontdekken.  
 

Toverversjes : 60 geïllustreerde versjes voor kleuters / Vanleeuw, 
Hanne. - Averbode: Averbode, 2018. - 53 p.. - ISBN: 9782808101592: 
49,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.4 tove  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.4 tove  

 
Een verzamelmap met 60 versjes verdeeld over zeven thema's: Op 
school en in de bibliotheek, De natuur en de seizoenen, Dierenplezier, 

Feest!, Ik en de anderen, Mijn lichaam, Er was eens ... Ze gaan vaak over alledaagse, maar 
bijzondere gebeurtenissen die zich afspelen in het leven van peuters en kleuters. Andere 
prikkelen dan weer hun fantasie. Om voor te lezen of op te zeggen én om naar te luisteren, 
maar ook om naar te kijken. Zelfs al weten kinderen niet altijd wat alle woorden van het versje 
betekenen, ze vangen ze op en zeggen ze na. Versjes bevorderen dan ook op een prettige 
manier de taalontwikkeling van peuters en kleuters. Bovendien kunt u ze op elk moment van 
de dag inpassen in het klasgebeuren. Hoe vaker u versjes herhaalt, hoe sneller de kinderen ze 
ook kennen. Voor taalzwakke en anderstalige kleuters vormen die herhaling en het speelse 
karakter van de versjes uitstekende hulpmiddelen om hun woordenschat uit te breiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 
Vlot Nederlands: Methode Nederlands voor (jong)volwassen 
anderstaligen CEFR B1 naar B2 / van der Maden, Fros. - 
Groningen: Edutekst, 2018. - 203 p. (werkboek), 85 p. 
(docentenhandleiding): 22,50 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.frosvandermaden.nl/audio  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 vlot  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.2.2 vlot  

 
Vlot Nederlands is een methode NT2 voor (jong-)volwassenen die van CEFR B1- naar B2 willen 
gaan. De methode werkt systematisch aan uitbreiden van de woordenschat met veel aandacht 
voor productieve vaardigheden. Er wordt intensief geoefenend met formuleren en 
tekstsoorten in afwisselende en activerende opdrachten. Geschikt voor volwassenenonderwijs, 
bovenbouw ISK, (ex-)OKAN.  

 
NT2-cahier buitenschools leren. Spreken van binnen naar buiten de les / 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2018. - 63 p., 69 p. werkbladen. - 
(NT2-cahiers). - ISBN: 9789024407323: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 NT2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 NT2-c  

 
Voor NT2-cursisten is het voeren van gesprekken met 
Nederlanders/Vlamingen essentieel om hun taalvaardigheid te vergroten. 

Helaas is het vaak zo dat ze alleen in de les Nederlands spreken. Hoe motiveer je als NT2-docent 
je cursisten om ook buiten de les gesprekken in het Nederlands te voeren? In dit NT2-cahier 
reikt de auteur een aantal functionele en doelgerichte oefeningen aan om de cursisten ook 
buiten de taalles te laten oefenen met spreken. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-
cahiers.  
 

wablieft Start / Wablieft. - Mechelen: Wablieft, [s.a.]. - 20 p.: 26 EUR 
(jaarabo:2-wekelijks,  behalve tijdens schoolvakanties)  
Doelgroep: 11+  
URL: http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star  

 
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. De 
Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een twintigtal 

eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van Wablieft-artikels. Er staat ook een 

http://www.frosvandermaden.nl/audio
http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start
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woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in de klas 
mee aan de slag te gaan.  
 

Eet een boek: Zet je tanden in tien verhalen over eten / van Adrichem, Ria; 
Van den Berg, Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2018. - 55 p.. - ISBN: 
9789082953206: 8,25 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 stie  

 
Tien fragmenten uit boeken waarin eten een bijzondere rol speelt. Lees, 
proef, ruik en leef mee met de smaak van de verhalen! Kies uit een 
keuzemenu van romantiek, spanning, humor en een verhaal over vroeger. 

Achterin het boek staan tips voor begeleiders en deelnemers om de smaaksensatie van de 
verhalen te proeven en de beleving van verhalen in diverse genres te intensiveren. Ook nog 
puzzelen met allerlei woorden over voeding? Kijk in Eet je mee? Meer oefenen met lezen over 
voeding en gezondheid op de computer? Kijk op Netnieuws.  
 

Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - Mechelen: VOCVO, [s.a.].. - 
ISBN: 0778-5496:  28,00 EUR  
Doelgroep: 11+  
URL: http://www.wablieft.be 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
Het nieuws in eenvoudige taal, dat brengt de Wablieft-krant elke 
woensdag opnieuw, al 25 jaar lang. Wablieft bevat duidelijke artikels over 
het nieuws uit binnen- en buitenland. De lezers worden ook getrakteerd 

op leuke weetjes, een pittige blog, een kruiswoordraadsel en nog veel meer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wablieft.be/
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Eet je mee?: puzzelboek over voeding / van Adrichem, Ria; Van den Berg, 
Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2018. - 15 p.: 3,00 EUR  
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 stie  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 stie  

 
De puzzels zijn geselecteerd op basis van het thema voeding waardoor u in 
Eet je mee? 15 puzzels vindt over allerlei aspecten van voeding. Creatief 
bezig met taal én bouwen aan woordenschat tijdens het puzzelen.  
  
Het grote NT2 verbumspel: oefen al spelend de vier werkwoordtijden / 
Vanderheyden, Annick; Segers, Gunter. - Antwerpen: Garant, 2018., 
bevat: 2 dubbelzijdige spelborden, 5 platen spelregels, 4 platen Wie ben 
ik?. - ISBN: 9789044136425: 49,50 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 grot |Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 grot  

 
Het grote NT2 Verbumspel bevat oefeningen voor het presens, het 
perfectum, het imperfectum en de imperatief. De kennis over verba wordt 

aan bruikbare uitdrukkingen gekoppeld, die de cursist in zijn dagelijkse conversaties kan 
gebruiken. Het spel bevat 2 ganzenborden, 1 slangenbord, praatplaten en correctiesleutels. Het 
presens-ganzenbord dient om de basis van de Nederlandse taal vast te zetten, in te oefenen en 
creatief te gebruiken. Spelenderwijs correct zinnen leren maken dankzij tekeningen. Het 
perfectum-ganzenbord helpt de cursisten aan de hand van leuke tekeningen praten over 
gisteren of het voorbije weekend. Met het imperatief-slangenbord leren cursisten de 
imperatief te gebruiken door eenvoudige handelingen en posities vanuit de medische wereld 
te verwoorden. Aan de hand van de praatplaten kan de cursist vertellen over zijn eigen leven. 
De tekeningen dienen als ondersteuning bij de spreekoefening. 
  

Het uitspraakkwartet / Vanderheyden, Annick. - 
Antwerpen: Garant, 2018., bevat: 68 kaartjes, 3 hl.-
kaartjes, 1 kaartje bestelgeg.. - ISBN: 9789044136418: 
35,00 EUR  
Doelgroep: 9+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 uits | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 5.6 uits  

 
De focus van dit kwartetspel ligt op de vocalen en de 
diftongen. Al spelend leren cursisten de korte klanken, 

lange klanken en de tweeklanken correct uitspreken, bovendien kunnen ze hun woordenschat 
nog uitbreiden. Dit spel is nuttig voor alle NT2-cursisten (Nederlands voor anderstaligen), jong 
en oud. Ook reeds gevorderde NT2-ers kunnen hun uitspraak, en verstaanbaarheid dus, verder 
verbeteren met dit spel.  
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Als het ginder is, is het hier : geëngageerde 
levensverhalen over hedendaags massageweld 
[educatieve koffer] / RCN Justice & Démocratie. - 
Brussel: RCN Justice & Démocratie, 2015. - handleiding; 
inhoudsopgave; centrale workshop (2 fiches, 
keuzemenu, cd); aanvullend educatief materiaal context 
(20 fiches); aanvullend educatief materiaal fototaal (2 
fiches; 75 foto's); achtergrondinformatie (18 fiches) 
Doelgroep: 15-18 jaar  

URL: http://www.belvue.be/nl/activities/ginder-hier  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.4 alsh | Vindplaats Turnhout: WBE 3.4 alsh  
 
Deze koffer is uitgewerkt rond elf luisterverhalen, levensverhalen over hedendaags 
massageweld. Het materiaal is op maat van jongeren uit de tweede en derde graad van het 
secundair onderwijs. Het kan ook gebruikt worden door groepen jongeren buiten het onderwijs 
en door volwassenen. De doelstellingen van het samen luisteren naar de levensverhalen zijn 
dat jongeren zich een idee kunnen vormen van de gewelddaden die de menselijkheid 
ondermijnen en dat ze hun eigen mogelijkheden om verantwoordelijkheid te nemen in de 
samenleving kunnen benoemen. De didactische methode is geïnspireerd op het actief en 
constructief leren. De centrale workshop duurt ongeveer 1u40 en draait telkens rond één van 
de levensverhalen. De begeleider/leerkracht kan het meest geschikte verhaal kiezen aan de 
hand van het keuzemenu. Elk van de verhalen is gekoppeld aan specifieke thema's: burgerzin, 
media, vrijheid, de betekenis van gerechtigheid, het vrije woord. Elke workshop staat op 
zichzelf, en is tegelijk complementair t.o.v. alle andere. Wie een vraag of een thema verder wil 
uitdiepen, kan een collectieve luistersessie (vooraf of nadien) combineren met een bijkomende 
sessie rond de historische of geopolitieke context van het levensverhaal. De centrale workshop 
kan ook een aanzet zijn tot het uitdiepen van de collectieve (thematische) reflectie met behulp 
van de fototaal-methodiek. Wie de workshops niet zelf wil geven, kan hiervoor terecht bij het 
BELvue museum. 
 

Het achterhuis / Frank, Anne; Folman, Ari; Polonsky, David; Goodman, 
Yoni; Pressler, Mirjam. - Amsterdam: Prometheus, 2017. - 153 p.. - ISBN: 
978-90-446-3291-0: 19,99 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 acht | Vindplaats Turnhout: WBE 3.5 
acht  

 
Deze stripbewerking is bij uitstek geschikt als eerste kennismaking met het 
onvergetelijke verhaal van Anne Frank. Ze is het resultaat van een 

jarenlange samenwerking tussen het Anne Frank Fonds Basel en de bewerkers Ari Folman en 
David Polonsky. De graphic novel doet het dagboek van Anne Frank in alle opzichten eer aan. 
Een deel van Anne's verhalen en de tijdsgeest werden uitstekend in beeld gebracht, delen van 

http://www.belvue.be/nl/activities/ginder-hier
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de dagboektekst zijn in hun geheel opgenomen omdat Anne een bijzonder talent had om haar 
gevoelens en gedachten op een mooie directe manier te verwoorden.  

 
Thuishaven : Red Star Line Museum / Dooreman, Gert. - Antwerpen: 
Red Star Line Museum, 2018. 
Doelgroep: 11+  
URL: https://collectie.antwerpen.be/redstarline/thuishaven 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 thui | Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 
thui 

  
'Thuishaven' is een project, expo en publicatie van het Red Star Line 
Museum. Tijdens het project ging men op zoek naar de persoonlijke 

verhalen van verschillende soorten nieuwkomers in de stad Antwerpen: studenten die bleven 
hangen, inwijkelingen uit andere plaatsen in België, vluchtelingen, ... Ze kregen allemaal een 
stadskaart. Sommigen duidden hierop de belangrijkste plekken, in hun zoektocht naar een 
nieuwe thuis, aan. Sommigen schreven. Anderen tekenden, plakten en herwerkten. Velen 
vertelden hun verhaal voor de camera. De kaarten werden gevouwen tot bootjes om deel uit 
maken van een tentoonstelling. Een aantal verhalen werden, samen met foto's over het project, 
in dit boek opgenomen. Je kunt de kaarten ook online bekijken.  

 
Bolivia : droogte / Vandevoorde, Helga; 
Goudman, Jeannine. - Brussel: Studio 
Globo, 2018. - tijdschrift (17 p.) + 
kalenderfoto + werkblad. - (Wereldreis; 
2018/ 09) 
Doelgroep: 5-12 jaar  
 
 
 

URL: https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-november-2018 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 BOL were | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 BOL were 
 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke 
maand zoomt Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis 
brengt ons naar Bolivia waar het in sommige streken heel droog is. De Bolivianen zelf zoeken 
naar oplossingen. Ook in België zorgt de klimaatverandering voor hogere gemiddelde 
temperaturen en droogte. Online vind je aanvullend didactisch materiaal zoals filmpjes, een 
puzzel, oplossingen bij de werkbladen, afbeeldingen van arpillera's (textielwerkjes gemaakt in 
Chili, Peru en Bolivia) en hoe je een arpillera kunt maken. 
 
 
 

https://collectie.antwerpen.be/redstarline/thuishaven
https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-november-2018
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Regenboogverhalen : diversiteit en interculturaliteit in woord en beeld / De Verhalenwerf vzw. 
- Antwerpen: De Verhalenwerf vzw, 2016. - 83 p. 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://www.verhalenwerf.be/aanbod.html  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 rege | Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 rege  
 
In dit boekje zijn verhalen gebundeld die werden verzameld en gedeeld tijdens het 
intercultureel en intergenerationeel verhalenproject van de Verhalenwerf voor en met 3e 
graadklassen van Antwerpse lagere scholen. Het zijn verhalen van vroeger en nu, uit 
verschillende landen, rond universele thema's en vol fantasie. Ze zijn opgedeeld in legenden en 
volksverhalen, sprookjes, persoonlijke verhalen en getuigenissen, fantasieverhalen en 
wijsheden.  

 
Piet en Sint en het slimme kind / Dendooven, Gerda. - Amsterdam: Em. 
Querido's Uitgeverij, 2018. - [28] p.. - ISBN: 978-90-214-1491-1: 13,99 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 piet |Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 
piet  

 
Dit prentenboek met tekst op rijm vertelt een sinterklaasverhaal met als 
boodschap dat het sinterklaasfeest vooral om de cadeautjes gaat en kleur 
niets uitmaakt. Op vijf december maken Sinterklaas en Piet zich op om 

de pakjes bij de kinderen te gaan bezorgen. Als zij op de daken zijn, steekt er een storm op. 
Helemaal verregend kloppen ze aan bij een huis. Het meisje Lou doet open en laat hen binnen 
wanneer ze Sint herkent. De kleren gaan in de droogtrommel en het paard wordt afgedroogd. 
De schimmel blijkt geen schimmel te zijn maar een wit geschilderd paard: een metafoor voor 
de zwart geschminkte Piet. Na wat goede raad van Lou en vol roetvegen gaan Sint en Piet terug 
op pad.  

 
Weg uit dat web : armoedespel : leerlingen van de 2e graad secundair 
onderwijs maken kennis met de verschillende domeinen van het 
armoedeweb / Welzijnszorg vzw. - Leuven: De Aanstokerij, 2018. - 
handleiding (26 p.), 5 webkaarten, 6 gezinsfiches, 12 kaarten 
keuzerondes, doosje met 18 gebeurteniskaarten, poster, 250 blokjes in 
zakje: 25,00 EUR  
Doelgroep: 13-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 wegu | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 
wegu  

 
Dit spel behandelt het armoedeweb, bestaande uit 10 domeinen en de verbindingen tussen 
deze domeinen: gezin, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, gezondheid, inkomen, hulpverlening, 
justitie, sociale contacten, arbeid en tewerkstelling. Armoede treft 1 op de 5 kinderen in ons 

http://www.verhalenwerf.be/aanbod.html
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land en is een ingewikkeld samenspel van oorzaken en gevolgen. Met deze speelse methodiek 
krijgen leerlingen zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit 
ervan. Ze leren dat het moeilijk is om uit armoede te geraken. Het spel is geschikt voor een 
groep van 8 tot 25 leerlingen en duurt 2 lesuren.  
 

Op de vlucht : educatief pakket over asielzoekers in 
België / [s.n.]. - Brussel: Fedasil, 2018. - dvd (2 x ca. 
6 min.), handleiding [21]p., werkboek (15 p.) 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.fedasil.be/nl/op-de-vlucht-
pedagogisch-pakket  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 opde | Vindplaats 
Turnhout: WBE 8.4 opde  

 
Deze animatiefilm en het bijbehorende educatief pakket voor leerlingen van de eerste graad 
secundair onderwijs is bedoeld ter ondersteuning van lessen over asiel en migratie in België. 
De animatiefilm toont op een vrij luchtige maar duidelijke manier het parcours van een 
asielzoeker van A tot Z: de reis naar België, de asielprocedure en de eerste stappen naar 
integratie of terugkeer. In de bundel voor de leerlingen wordt het parcours van asielzoekers 
nog eens uiteengezet. De bundel bevat ook opdrachten en vragen die tot een klasgesprek 
kunnen leiden. Met achteraan een verklarende woordenlijst. De handleiding voor de leerkracht 
bevat bijkomende informatie, oplossingen en verwijzingen naar nuttige cijfers en informatie 
over het thema. Het pakket is ook online beschikbaar.  

 
Missie 2030 : het teamspel voor jongeren over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen / Dienst kansenbeleid - Cel 
Noord-Zuid. - Leuven: De Aanstokerij, 2018. - handleiding, 
6 A6 regioborden, 2 A3 SDG-overzichtsborden, 386 
gekleurde blokken, 9 doelkaarten, 5 beleidsbeslissingen, 6 x 
overzicht spelregels, 97 investeringskaarten, 71 dudo-
kaarten: 49,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 miss | Vindplaats 
Turnhout: WBE 9.1 miss  

 
Teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier de visie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te ontdekken. Hoe duurzaam gaan we om met onze enige 
aarde? Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je consumptie te beperken, voor 
minder afval te zorgen ...? Speel 'Missie 2030' en kijk niet vanop een afstand toe hoe de wereld 
verandert. Doelgroep: leerlingen derde graad secundair, jongeren ouder dan 16 in het 
jeugdwerk en jonge ondernemers. Aantal spelers: 8 tot 25 spelers. Duur: 100 - 150 minuten.   
 
 
 

https://www.fedasil.be/nl/op-de-vlucht-pedagogisch-pakket
https://www.fedasil.be/nl/op-de-vlucht-pedagogisch-pakket
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Fair(l)ytales : verhalen met een eerlijk kantje / Unigwe, Chika; Campforts, Elke; Veulemans, 
Kristin; Dewulf, Evelyne. - s.l.: Albelli, 2018. - [54] p.. - ISBN: 978-90-9031076-3 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.2 fair | Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.2 fair  
 
Dit boek werd gemaakt met als doel kinderen vanaf ca. 8 jaar te laten kennismaken met het 
thema eerlijke handel, meer bepaald de handel in cacao. Het bevat twee verhalen waarin een 
vos, een hert, een beer en een leeuw een belangrijke rol spelen.  
 
Het letterbuffet / Gilissen, Gerlinde; Nulens, Herwig. - Heusden-Zolder: Het Berenhuis, 2015. - 
veelv. gepag. 
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.2 lett | Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.2 lett  
 
In onze samenleving blijven biologische en fairtradeproducten nog vaak een nobele 
onbekende, ook voor veel anderstalige gezinnen. Het Letterbuffet is een speelse methodiek om 
mensen/verenigingen met diverse achtergrond samen te brengen. Vanuit deze informele 
ontmoeting ontstaat interesse voor de Noord-Zuid uitdagingen, elkaars taal en de ingrediënten 
van de verschillende culturen. Het spel biedt ook een kans om anderstalige spelers plezier te 
doen krijgen in het leren van Nederlands. Op eenvoudige wijze worden taalprikkels gegeven 
tijdens dagelijkse bezigheden in de keuken, aan tafel... In het belang van het milieu, de 
mondiale voedselverdeling, de gezondheid én omwille van de toegankelijkheid werd gekozen 
voor een vegetarisch buffet. Je kan het spel spelen met 2 tot 50 kinderen of volwassenen. Er 
worden verschillende spelmogelijkheden beschreven.  
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De geluksvogels : geluk voor kinderen : het spel / Bormans, Leo; 
Van Doninck, Sebastiaan. - Tielt: Lannoo, 2015. - Doos met 1 
handleiding; 100 opdrachtkaarten; een speelbord; 2 grote 
kleurplaten. - ISBN: 978-94-014-2952-8: 19,99 EUR  
Doelgroep: 7+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 gelu  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 gelu  

 
Een spel met opdrachten waarvan iedereen gelukkiger kan 

worden, zowel de spelers als de mensen in hun omgeving. Het is bedoeld voor kinderen, maar 
wel altijd onder begeleiding van een volwassene. Door middel van opdrachten en vragen zoek 
je jouw weg naar geluk en deel je deze met anderen. Er zijn 100 opdrachten, verdeeld over 10 
pijlers van geluk: Doelen Relaties Openheid en zingeving Opmerken en waarderen Mezelf zijn 
Geven Emoties Lichaam Uitproberen Kracht. De handleiding beschrijft zowel hoe je het spel 
kan spelen over een langere periode, of als kort tussendoortje. 
  

Het voortplantingsboekje / Van Ginderachter, Renaat; Veelaert, Thaïs. - 
Mechelen: Plantyn, 2010. - handleiding, werkboekje, didactische platen. - 
ISBN: 9789030104407. - ISBN: 9789030104445. - ISBN: 9789030127246 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 voor  

 
Het voortplantingsboekje maakt seks en relaties bespreekbaar met 
kinderen tussen 10 en 12 jaar. Het kan ingezet worden voor individuele en 
klassikale seksuele en relationele vorming rond de thema's 
voortplanting(sorganen), hygiëne , puberteit, anticonceptie, menstruatie 

zwangerschap, genzinsvormen, homoseksualiteit, hiv en aids, weerbaarheid en media. Het 
materiaal bevat een werkboek, een handleiding met kopieerbladen en toetsen, en didactische 
platen. Bij de lessen kan je ook het grote voorplantingsspel gebruiken. 
µ  

Doe-koffer Brand! Brand! 1ste graad lager onderwijs 
/ Provincie Antwerpen. - Antwerpen: Impressant 
Plus, [s.a.]. - handleiding, 10 vertelplaten, 5 x 14 
puzzelstukken, 1 zandloper, 1 spelbord op haspel, 
5 pionnen, 1 rode dobbelsteen, 18 kaartjes 
doeopdrachten, 52 kaartjes denkvragen, 14 
kanskaarten, 1 zoekprent, 1 dvd 
Doelgroep: 6-8 jaar  
URL: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--
brand-.html  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.6 bran  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
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De doe-koffer rond brand- en brandwondenpreventie is een compleet preventiepakket op 
maat van het lager onderwijs dat kinderen spelenderwijs een aantal principes bijbrengt 
waardoor zij brand en brandwonden kunnen vermijden. Leerlingen leren hoe zij moeten 
reageren als er toch iets mis gaat. De samenstellers willen kinderen op school iets leren en de 
preventielijn ook doortrekken naar de thuissituatie. Daar gebeuren immers de meeste 
ongelukken met brand en brandwonden als gevolg. De doekoffer brand bestaat voor elke graad 
van het basisonderwijs en is specifiek aangepast aan het niveau en de interessesfeer van de 
leerlingen waarvoor hij bedoeld is.  
 

Doe-koffer Brand! Brand! 2de graad lager onderwijs / Provincie 
Antwerpen. - Antwerpen: Impressant Plus, [s.a.]. - handleiding,5 x 
98 kaarten, 5 zakjes met telkens 5 paneeltjes, 5 x spelbord, 5 
zakje (met 5 profielkaarten,5 pionnen, 38 vraagkaarten, 15 doen-
kaartjes, 1 dobbelsteen, 1 zandloper), cd 
Doelgroep: 8-10 jaar  
URL: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-
koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.6 bran  

De doe-koffer rond brand- en brandwondenpreventie is een compleet preventiepakket op 
maat van het lager onderwijs dat kinderen spelenderwijs een aantal principes bijbrengt 
waardoor zij brand en brandwonden kunnen vermijden. Leerlingen leren hoe zij moeten 
reageren als er toch iets mis gaat. De samenstellers willen kinderen op school iets leren en de 
preventielijn ook doortrekken naar de thuissituatie. Daar gebeuren immers de meeste 
ongelukken met brand en brandwonden als gevolg. De doekoffer brand bestaat voor elke graad 
van het basisonderwijs en is specifiek aangepast aan het niveau en de interessesfeer van de 
leerlingen waarvoor hij bedoeld is.  
 

Doe-koffer Brand! Brand! 3de graad lager onderwijs / 
Provincie Antwerpen. - Antwerpen: Impressant Plus, [s.a.]. - 
handleiding, 3 x draagbare dvd-speler, 1 dvd, 1 
brandblusapparaatje, 5 x 30 vuurdriehoekjes, 5 zakjes met 
telkens 5 paneeltjes, 5 x 32 interviewkaarten, cd, 
Doelgroep: 10-12 jaar  
 
URL: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--
brand-.html  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.6 bran  
 
De doe-koffer rond brand- en brandwondenpreventie is een compleet preventiepakket op 
maat van het lager onderwijs dat kinderen spelenderwijs een aantal principes bijbrengt 
waardoor zij brand en brandwonden kunnen vermijden. Leerlingen leren hoe zij moeten 
reageren als er toch iets mis gaat. De samenstellers willen kinderen op school iets leren en de 
preventielijn ook doortrekken naar de thuissituatie. Daar gebeuren immers de meeste 
ongelukken met brand en brandwonden als gevolg. De doekoffer brand bestaat voor elke graad 
van het basisonderwijs en is specifiek aangepast aan het niveau en de interessesfeer van de 
leerlingen waarvoor hij bedoeld is.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi/doe-koffers/doe-koffer-brand--brand--brand-.html
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Gespreksstarter - Kinderen / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 106 
kaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 gesp  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 gesp  

 
Gespreksstarter - Kinderen bevat 106 vragen en 
opdrachten om gesprekken tussen kinderen te starten. 
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend hoe je een 
gesprekje voert met andere kinderen. Voor sommige 

kinderen blijft het ongemakkelijk of weten ze niet wat ze zouden kunnen vragen. 
Gespreksstarter kan ook worden ingezet in de klas als hulpmiddel om sociale situaties te 
oefenen, om een kringgesprek vorm te geven of om in discussie te gaan met klasgenoten. 
Vragen zijn o.a. "Omschrijf jouw perfecte dag." of "Heb je ooit een liefdesbrief geschreven". 
Maar ook vragen die tot discussie kunnen leiden zoals "Denk je dat jongens en meisjes even 
slim zijn". 
  

 

 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  
Carnotstraat 110  
2060 Antwerpen 
03 338 71 60 
docatlas@provincieantwerpen.be 
 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  
Grote Markt 44  
2300 Turnhout 
014 72 40 20 
docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 

mailto:docatlas@provincieantwerpen.be
mailto:docatlasturnhout@provincieantwerpen.be
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