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Digitale inclusie in Vlaanderen : bij deze organisaties kan je terecht voor 
advies en expertise / Mediawijs. Kenniscentrum Mediawijsheid. - 
Brussel: Mediawijs, [s.a.]. - 38 p. 
URL: https://bit.ly/3OwBlR2 
Vindplaats Antwerpen: ge 01 digi  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Heel wat leerlingen, senioren, nieuwkomers, werklozen, enz. zijn niet 
verbonden met het internet of beschikken niet over voldoende 
vaardigheden om ten volle te kunnen participeren aan de digitale 

maatschappij. Deze brochure probeert de zoektocht naar expertise te vergemakkelijken door 
een overzicht aan te bieden van organisaties in Vlaanderen die expertise en diensten kunnen 
leveren om tot e-inclusieve oplossingen te komen. Of het nu gaat over een workshop 'starten 
met videobellen', toegang tot het internet of een audit over de gebruiksvriendelijkheid van een 
website of applicatie, in dit overzicht vind je mogelijke partners en aanknopingspunten voor 
meer informatie.  

Communiceren over migratie en vluchtelingen naar het beweegbare 
midden : een framinggids van Other Talk / Vossen. - Brussel: 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 2021. - 48 p. 
URL: https://bit.ly/38d6JTW 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 comm 

Het driejarige Other Talk-programma van 11.11.11. en 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil mee een antwoord bieden op de 
polarisering van het dagelijkse debat over vluchtelingen en migranten. 
Deze framinggids bundelt de inzichten van onderzoek en reikt 
praktische handvaten aan voor organisaties en professionals. De gids 

wil maatschappelijke organisaties helpen om het beweegbare midden te bereiken met 
genuanceerde boodschappen over mensen met een vluchtverhaal of een migratieachtergrond. 
Zo wordt polarisatie vermeden en ontstaat er ruimte voor positievere beeldvorming en beleid, 
en een maatschappij waarin zij welkom zijn. De gids zal op regelmatige basis aangevuld worden.  

 Botsen de beschavingen? 20 jaar na 9/11 nog altijd het noorden kwijt / 
Wever, De, Bart; Benhaddou; Imbo. - Kalmthout: Pelckmans, 2021. - 302 
p.. - ISBN: 978-94-6401-431-0 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 bots 

Het centrale thema in dit boek is polarisatie. Onder leiding van journalist 
Lisbeth Imbo gaat Bart De Wever samen met imam Khalid Benhaddou op 
zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. En als ze dan 
botsen, is er dan toch nog toekomstperspectief? De polarisatie tussen 

christendom en islam is een aanleiding en opstap om ook in andere domeinen te onderzoeken 
hoe gepolariseerd het publieke debat daar gevoerd wordt. De Wever en Benhaddou sparen 

geen heilige huisjes. Thema's als integratie, identiteit, vrije 
meningsuiting en de wokecultuur, fake news en social media, 
globalisering en migratie, en klimaat komen aan bod. Stuk voor stuk 
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domeinen waarin de breuklijnen heel zichtbaar zijn en waarin bij heel wat mensen 
fundamentele onrust en onbehagen leeft.  

 
 GloBall : a toolkit for youth workers working with young migrants, 
refugees and asylum seekers / [s.n.]. - Brussel: JINT vzw, 2018. - 23 p. 
URL: https://bit.ly/3K3LeCn 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 were 

The GloBall publication is the English translation of a tool, created for De 
Ambrassade's project called 'Wereldspelers' ('world players'). An 
interesting read for youth workers who have little to no experience 
working with newcomers it was written with the Flemish youth work field 

in mind. This publication is part of the Becoming a part of Europe project that focuses on the 
integration and social inclusion of young newcomers in youth work: young migrants, refugees 
and asylum seekers. The project is a collaboration between Belgium (Flanders), the 
Netherlands, Sweden, Germany, Slovenia, Malta, Portugal and Italy.  

 Dwalen met een doel : lokaal kiezen voor kindvriendelijkheid / 
Ceulebroeck, Van, Nathalie; Pichal; Peeters; Reynaert. - <SL>: 
Bataljong vzw, 2021. - 263 p.. - ISBN: 978-94-6433-459-3.  
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 dwal 

De tweede conferentie van de VN in 1996 verklaarde dat 'het 
welbevinden van kinderen de ultieme indicator is voor een gezonde 
woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed 
bestuur'. Zo ontstond de Child Friendly Cities beweging, een 

wereldwijd initiatief dat gerelateerd is aan de implementatie van het Kinderrechtenverdrag. 
Omstreeks 2014 werd de toolkit Child Friendly Cities vertaald naar de Vlaamse context. Met de 
toolkit kan elke stad en gemeente haar kindvriendelijkheid meten en een strategie 
kindvriendelijkheid uittekenen. Het boek 'Dwalen met een doel' blikt terug op de 
kindvriendelijke beweging, maar kijkt vooral vooruit. Er gaat aandacht naar essentiële bakens 
zoals het ontwikkelen van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten en het 
uitkristalliseren van inzichten die het Inspiratiekader opleverden. Het belicht de bruikbaarheid 
van kindvriendelijkheid als kompas en stelt vast dat dit veel verder reikt dan vrijetijdsbeleid. 
Thema's als publieke ruimte, armoede, onderwijs, mobiliteit, welzijn, kinderopvang, ... vormen 
het startpunt voor een verhaal dat helemaal draait rond lokaal kindvriendelijk beleid voor en 
samen met kinderen en jongeren.  

 Speelruimte voor identiteit : samenwerken aan veerkrachtige 
identiteitsvorming van jongeren / Sieckelinck; Kaulingfreks. - Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2022. - 194 p.. - ISBN: 978-94-6372-324-4 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.4 speel 

In dit boek laten de auteurs zien hoe jongeren zich toch positief kunnen 
ontwikkelen in een tijd waarin de afstand tussen verschillende groepen in 
de samenleving soms onoverbrugbaar lijkt. Zij portretteren zes 
pedagogische praktijken waarin deze uitdaging samen met jongeren 

wordt opgepakt. De praktijken openen een ruimte waarin gespeeld 
kan worden met identiteiten. Betrokken begeleiders coachen niet 
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alleen jongeren in hun eigen bewustwordingsproces, maar bouwen ook aan gemeenschappen 
en zijn belangenbehartigers. Zij werken er samen met jongeren aan om in deze tijd waarin 
politiek steeds vaker het verleden als kompas neemt, individuele en collectieve 
toekomstdromen levend te houden. Op basis van het boek is een reeks van podcasts gemaakt 
over de zes pedagogische casussen over hoe je als professional kunt werken aan de veerkracht 
van jongeren. Deze kunnen beluisterd worden via Spotify.  

 Dunk : implementatie participatief drama / Matthijssen. - Rotterdam: 
Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama, [s.a.]. - 96 p.. - ISBN: 978-90-
811138-2-3 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 dunk 

DUNK staat voor Digging into Underground Knowledge of Scoren met 
Underground Kennis. Het is de naam van een theatergezelschap dat bestaat kwetsbare mensen 
in de samenleving. Door middel van theatervoorstellingen en workshops wordt ondergrondse 
kennis van dak- en thuislozen en mensen met psychosociale problemen zichtbaar gemaakt. In 
elke voorstelling staan urgente problemen rond o.a. geld, gezondheid, werken, wonen en zorg 
centraal. Na afloop van elke voorstelling wordt het publiek actief betrokken om mee te denken 
over deze problemen en uitdagingen. Dit boek biedt een beschrijving van hoe je een 
Theateratelier kunt opzetten en wat je ermee kunt bereiken: eigenaarschap, participatie, 
empowerment en permanent onderzoek. Het is in eerste instantie bedoeld voor mensen en 
organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen in de maatschappelijke opvang en in de 
ambulante psychiatrie. Het beschrijft stap voor stap hoe Participatief Drama gebruikt kan 
worden voor het verbeteren en meer toegankelijk maken van de zorg. Maar ook in andere 
sectoren van de samenleving kan met underground kennis gescoord worden.  

 De mens in de hoofdrol : handleiding participatief drama / Opdebeeck; 
Matthijssen. - Rotterdam: Formaat. Werkplaats voor Participatief Drama, 
2013. - 172 p.. - ISBN: 978-90-811138-1-6.  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 mens 

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve 
(drama)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving 
te verbeteren. Zij krijgen een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en bij 

het eigen sociale netwerk en maken zelf inzichtelijk hoe hun leven eruit ziet en waar zij 
tegenaan lopen. De handleiding 'De mens in de hoofdrol' bestaat voor het grootste deel uit 
gedetailleerde beschrijvingen van praktische oefeningen, technieken en tips over hoe je 
kortstondige of langdurige participatieve dramatrajecten kunt opzetten en uitvoeren. Het boek 
is bedoeld voor iedereen die met participatief drama wil werken. Veel van de voorbeelden zijn 
ontleend aan het werk met mensen met een psychiatrische handicap, dak- en thuislozen, 
verslaafden en gedetineerden. De achtergrond van je doelgroep kan echter variëren van 
scholieren tot landloze boeren in Azië. 
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 Een scène schoppen : theorie en praktijk van het participatief drama / 
Opdebeeck; Bevers. - Rotterdam: Formaat, 2014. - 240 p.. - ISBN: 978-
90-811138-0-9. 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 scèn 

Participatief Drama beoogt met diverse participatieve 
(drama)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de 
samenleving te verbeteren. Deze handleiding biedt professionals in de 

sectoren cultuur, kunst, welzijn, gezondheidszorg en onderwijs handvaten om met Participatief 
Drama aan de slag te gaan. Je krijgt tools mee om drama en theater in te zeten om te activeren, 
dialoog te stimuleren, en aan te zetten tot nadenken én handelen. Het boek bevat tips, 
praktijkvoorbeelden, overwegingen, 175 oefeningen om op de vloer met groepen te werken, 
de ontstaansgeschiedenis en filosofie van Participatief Drama, de theorie van de methodiek.  

 Sterker worden waar het pijn doet : voel- en doeboek over trauma / 
Casteleyn; Marchant; Schmelzeisen. - Amsterdam: Samsara, 2021. - 227 p.. 
- ISBN: 978-94-91411-48-9 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 ster 

'Sterker worden waar het pijn doet brengt zowel de pijn als de veerkracht 
van mensen die getraumatiseerd werden in beeld. De integratief 
psychotherapeute Ybe Casteleyn ontvangt in haar praktijk regelmatig 
mensen met trauma. In dit boek beschrijft ze acht therapieverhalen, en biedt 

ze theoretische achtergrond over trauma (uit welke mechanismen bestaat het? welke impact 
heeft het op ons lichaam en op ons brein?). Dit is een voel- en doeboek over trauma, dat 
leerkrachten en begeleiders kan helpen om de veerkracht van kinderen en jongeren met 
trauma’s te ondersteunen.  

 Handboek geboortezorg bij verschillende culturen / Bouazzaoui, el; 
Peters. - Tielt: Lannoo, 2017. - 240 p.. - ISBN: 978-94-014-3605-2.  
Vindplaats Antwerpen: ge 09 hand 

Verschillen in levensbeschouwing, leefgewoontes en rituelen rondom 
preconceptie, zwangerschap en de kraamperiode vormen de leidraad 
van dit handboek. Het gaat zeer gedetailleerd in op culturele aspecten 
van vrouwen met de volgende migratie-achtergronden: Turkije, 
Marokko, Suriname, Polen, Afghanistan en Syrië. Het boek behandelt 
volgens een vast stramien verschillende aspecten voor, tijdens en na de 
zwangerschap. De kraamperiode wordt bijvoorbeeld op de volgende 

wijze besproken: de culturele en religieuze waarden van de kraamvrouw; de kennis van de 
kraamvrouw over de kraamzorg; het sociale netwerk van de kraamvrouw; zorggebruik van en 
aanbod aan de kraamvrouw met een migratie-achtergrond; factoren die samenhangen met het 
niet gebruiken van kraamzorg; kenmerken van een kraamvrouw met een migratie-achtergrond 
die tot een verhoogde kans op een postnatale depressie kunnen leiden; specifieke risico's voor 
pasgeborenen met een migratie-achtergrond zoals bij geelzucht of bij wiegendood; de 
perspectieven van de zorgverlener en die van de kraamvrouw. Het boek geeft in een tweetal 

bijlagen ook informatie (per land) over culturele benaderingen en 
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verschillen over: een collectivistische of een individualistische invloed; tussen mannen 
(masculien) en vrouwen (feminiem).  

 Is iedereen welkom? Onderzoeksrapport van het leertraject 
cultuursensitieve zorg in residentiële ouderenzorg / Berdai Chaouni, 
Saloua. - Brussel: Kenniscentrum WWZ, 2020. - 46 p. 
URL: https://bit.ly/38g2S8A 
Vindplaats Antwerpen: ge 09 isie 

Ouderen met een migratie-achtergrond doen minder beroep op 
professionele ouderenzorg en zijn sterk ondervertegenwoordigd in de 
woonzorgcentra. Onderzoek wijst nochtans uit dat ouderen met 
migratieroots wel degelijk zorgnoden hebben en professionele zorg willen 

gebruiken maar dat het aanbod niet op die noden aansluit. Wat kunnen woonzorgcentra 
hieraan doen? Hoe kunnen ze tot meer cultuursensitieve zorg komen? Welke drempels en 
hefbomen zijn er? Karel de Grote Hogeschool en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zochten 
in een onderzoek naar antwoorden. Drie woonzorgcentra engageerden zich om hun deuren 
open te zetten en in te stappen in een leertraject (september 2018 - juni 2020). De resultaten 
van het leertraject worden voorgesteld in dit rapport. Er werden enkele belangrijke 
onderliggende principes gedetecteerd die als hefboom kunnen dienen om te evolueren naar 
een cultuursensitieve zorgorganisatie. Een van de belangrijkste principes is diepgaand en 
duurzaam werken. Daarnaast is het essentieel om aandacht te hebben voor onzichtbare 
uitsluitende mechanismen. 

Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron / Holemans, 
Dirk; Osman; Franssen. - Berchem: Epo, 2021. - 107 p.. - ISBN: 978-94-
6267-339-7 
Vindplaats Antwerpen: ge 09 voor 

Tijdens de coronacrisis stond zorg centraal. Zorg omvat echter meer dan 
louter het medische, het behelst alles wat we doen om de wereld te 
behouden en te herstellen. De globale toestand is zorgwekkend. Nu al 
lijden miljoenen mensen onnoemelijk leed door de plundering van het 
Globale Zuiden, de klimaatcrisis en het gebrek aan solidariteit terwijl we de 

habitats van planten en dieren blijven vernietigen. We kunnen alleen het tij keren als we de 
instrumentele kijk op de natuur en de mens als concurrent achter ons laten en écht zorgen voor 
alle mensen en andere aardbewoners. Kan zorg, gebaseerd op emancipatie, verbondenheid en 
generositeit, een nieuw vertrekpunt voor onze samenleving zijn? Kan het politiek en economie 
schragen?  
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 Geen ruimte voor discriminatie : handreiking voor gemeenten 
voor het tegengaan van anti-zwart racisme, antisemitisme, 
anti-moslim racisme, antiziganisme en lhbti+ discriminatie / 
Asante; Briels; Broekrolofs; Cadat Lampe; Eden, van; Felten; 
Hinsberg, van; Kros; Poerwoatmodjo; Vlug. - Utrecht: Movisie, 
2022. - 139 p. 
URL: https://bit.ly/3EFJ0s0 

Vindplaats Antwerpen: ge 10 geen 

Deze handreiking werd ontwikkeld voor (Nederlandse) gemeenten die discriminatie willen 
aanpakken en daarvoor lokaal antidiscriminatiebeleid willen ontwikkelen. Ze vormt een 
aanvulling op de in 2018 verschenen Handreiking Antidiscriminatiebeleid die kan beschouwd 
worden als basis. In deze handreiking wordt aandacht besteed aan het voorkomen en 
bestrijden van vijf specifieke vormen van discriminatie en racisme die elk een eigen 
geschiedenis, een eigen dynamiek en eigen kenmerken kennen. De handreiking bestaat uit een 
algemeen hoofdstuk over de aanpak van discriminatie en vijf hoofdstukken met praktische 
leidraden bij de aanpak van vijf specifieke vormen van discriminatie en racisme. In elk hoofdstuk 
staat een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid. De handreiking kwam tot stand in 
samenwerking met (zelf)organisaties uit verschillende gemeenschappen en gemeenten en 
door feedback van betrokken gemeenteambtenaren. Hoewel ontwikkeld binnen een 
Nederlandse context kan de publicatie ook nuttig zijn voor Vlaams lokaal beleid.  
 

Ik weiger te haten : de mechanismen die het antisemitisme veroorzaken 
en in stand houden / Vervaele. - Tielt: Kritak, 2021. - 351 p.. - ISBN: 978-
94-014-8123-6 
Vindplaats Antwerpen: ge 10 ikwe 

Antisemitisme behoort, net als andere vormen van racisme en 
discriminatie, niet tot het verleden. De opkomst van nieuwrechtse ideeën 
doen discriminatie en haat toenemen, ook tegen Joden. Angst voor de 
vreemde ander, gebrek aan openheid, eenzijdige focus op de eigen 
identiteit en tegenstellingen tussen wij-zij bieden een voedingsbodem 
voor racisme en dus ook voor antisemitisme. Het onrecht van de 

Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden is zo'n voedingsbodem voor haat. Joden in het 
algemeen worden verantwoordelijk gesteld voor de politiek van de staat Israël. Tegelijkertijd 
zetten groepen die het Israëlisch beleid steunen, het label antisemitisme in als wapen om critici 
van dat beleid in diskrediet te brengen. De auteur van dit boek ontrafelt het ingewikkelde 
kluwen van echt en vermeend antisemitisme en de bewuste maar nefaste vermenging van 
antisemitisme, antizionisme en kritiek op de staat Israël. Hij onderzoekt de oorzaken en de 
mechanismen die actueel antisemitisme veroorzaken. Eveneens analyseert hij de wijze waarop 
het label antisemitisme als wapen wordt ingezet om verzet tegen de politiek van Israël te doen 
verstommen. Het boek gaat ook in op de rol die religie en theologie spelen in het hedendaagse 
antisemitisme. Het boek biedt inzichten in antisemitisme en in de kwestie Israël-Palestina, maar 
ook in de spiritualiteit om met deze kwesties om te gaan.  
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 Interculturele samenwerking in organisaties : professioneel omgaan met 
verschillen / Blom. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2021. - 320 p.. - ISBN: 
978-90-469-0817-4 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 inte 

In dit boek zijn actuele discussies en inzichten opgenomen met betrekking 
tot diversiteit en inclusiviteit. Denk aan de opkomst van de Black Lives 
Matter-beweging, de invloed van groepslidmaatschap op de positie van 
mensen in het maatschappelijk debat en pogingen om de inclusiviteit 
binnen organisaties te vergroten. De auteur besteedt uitgebreid aandacht 

aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en op de werkplek en wat ertegen te doen is. 
Het boek behandelt thema's als 'wij-zij', processen van identiteitsvorming tussen culturen, en 
strategieën die migranten hanteren om zich in te voegen in de Nederlandse samenleving. Ook 
komt het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer aan bod en wordt 
besproken hoe om te gaan met culturele dilemma's. Het online studiemateriaal bij het boek 
kan gedownload worden en bestaat uit proefexamens en oefenexamens bij de (Nederlandse) 
inburgeringstoets, checklist voor omgang met mensen uit andere culturen (naar Hofstede) en 
rollenspellen.  
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Basisboek Alfa NT2 ; theorie, praktijk en tips / Nuwenhoud. - Bussum: 
Coutinho, 2021. - 136 p.. - ISBN: 978-90-469-0801-3 
Vindplaats Antwerpen: bl 5 basi  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Alfa-onderwijs is een vak apart binnen het NT2-onderwijs. Als alfadocent 
geef je les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest en 
die vaak gewend zijn om vanuit de praktijk te leren. Ze leren niet alleen een 
nieuwe taal, maar ook lezen en schrijven in de nieuwe taal. Basisboek Alfa 

NT2 gaat uit van de visie dat goed alfa-onderwijs aansluit op verschillende leerbehoeftes en 
achtergronden van cursisten. Maar hoe doe je dat als docent? Hoe zorg je voor praktijkgericht, 
activerend spreek- en luisteronderwijs? Hoe ondersteun je het proces van leren lezen en 
schrijven optimaal? Hoe worden laaggeletterde NT2-cursisten sterke lezers? En hoe kun je al 
deze doelen evalueren op een passende manier? Het boek probeert antwoorden te geven op 
deze vragen en schetst daarnaast een aanpak voor werken met portfolio’s en coaching. De 
zeven hoofdstukken hebben eenzelfde opbouw: de auteur schetst ervaringen van twee 
cursisten en twee docenten en koppelt daar vervolgens relevante vaktheorie aan. Daarna 
volgen de toepassing in de praktijk en een aantal concrete tips. Door het hele boek heen 
worden praktijkvoorbeelden aangehaald. Dit handboek is geschreven voor alfadocenten in het 
volwassenenonderwijs. Ook is het relevant voor NT2-docenten die buiten het alfa-onderwijs te 
maken hebben met cursisten die nog moeite hebben met lezen en schrijven.  

 
10 mindframes om leren zichtbaar te maken : denkkaders voor goede 
leerkrachten en docenten / Hattie, John; Zierer; Pijl; Busch. - Kalmthout: 
Pelckmans Pro, 2018. - 174 p.. - ISBN: 978-94-6337-171-1.  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 10mi 

Hoe leraren denken over leren en over hun eigen rol hierin, is een van de 
belangrijkste invloeden op de leerprestaties van leerlingen. In deze 
praktische gids worden 10 mindframes of denkkaders beschreven die 
leraren zich eigen kunnen maken om het maximale uit hun leerlingen te 
halen. Elk hoofdstuk begint met zelfreflectievragen over het denkkader 

(bijvoorbeeld of je er goed in bent, wat je doel is, enzovoort), een korte schets om het 
denkkader tastbaar te maken en de leerdoelen met betrekking tot het denkkader. Daarna volgt 
een bespreking van factoren die het denkkader ondersteunen. Elk hoofdstuk sluit af met 
voorstellen voor en voorbeelden van handelen, een checklist voor het handelen en oefeningen.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html


11 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

Duidelijk Nederlands op school: hoe communiceer je met ouders? 
Tips voor Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel / Huis 
van het Nederlands [Brussel]. - Brussel: Huis van het Nederlands 
Brussel, 2019. - 88 p..  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 duid ;  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Voor basis - en secundaire scholen is ouderbetrokkenheid een 
must. Alleen is het niet altijd evident om die ouderbetrokkenheid 

te realiseren. In een meertalige context lijkt dit voor sommige scholen echter een heel moeilijke 
opdracht. Deze gids bestaat uit 6 thema's met tips om in Duidelijk Nederlands te 
communiceren. Ze bevat ook een lijst met veel gebruikte schoolwoordenschat vertaald naar 
het Frans en Engels. De 6 thema's zijn: bezoek aan de school, inschrijvingsgesprek, infomoment, 
algemene communicatie met ouders, oudercontact, conflict- of slechtnieuwsgesprek. In elk 
hoofdstuk zijn concrete tips te vinden. Ook zijn er per onderdeel lijsten met duidelijke, 
eenvoudige zinnen die je kan gebruiken in je communicatie. De lijst werd telkens vertaald in 
het Frans en het Engels.  

 
 Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs 
/ Vijfeijken, van. - Huizen: Pica, 2021. - 229 p.. - ISBN: 978-
94-93209-50-3 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 wati 

Gelijke kansen in het onderwijs is een veelbesproken 
maatschappelijk thema. Het is een complex onderwerp en de 

opvattingen over wat gelijke kansen precies inhouden, kunnen sterk uiteenlopen. De 
verschillen tussen leerlingen beginnen al vanaf de geboorte. Kinderen uit gezinnen met een 
lage sociaaleconomische status komen vaak met minder voorkennis naar school dan kinderen 
van hoogopgeleide ouders. Hoe ga je daar als leraar mee om? Dit boek bespreekt vraagstukken 
rond het thema gelijke kansen binnen het onderwijs zoals: • Pas je wel of geen 
niveaudifferentiatie toe? Zo ja, hoe richt je dit dan in?• Hoe beoordeel en/of toets je 
rechtvaardig?• Hoe creëer je hoge verwachtingen voor alle leerlingen?• Hoe kunnen de 
partnerschapsrelaties tussen school en thuis bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van jonge 
kinderen? Het boek bevat inspirerende voorbeelden van brede brugklassen, een praktische 
beschrijving van de manier waarop Expliciete Directe Instructie (EDI) kan bijdragen aan gelijke 
kansen en praktische tips over het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind vanuit 
school. Alle bijlagen bij het boek zijn beschikbaar als download op de website van de uitgever.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html


12 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 Diversiteit in het hoger onderwijs : van theoretisch kader naar 
praktijkgerichte verandering / Pulinx; Schrooten, Mieke; Emmers. - 
Brussel: ASP, 2021. - 357 p.. - ISBN: 978-94-6117-124-5 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 dive 

Dit boek zoomt in op diversiteit binnen het hoger onderwijs. Het laat 
uiteenlopende stemmen uit Vlaanderen en Nederland aan het 
woord en toont hoe men écht werk kan maken van diversiteit in het 
hoger onderwijs.  

 

 Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) : signaleren, 
praktische handelingsadviezen en tips / Sanders. - Tielt: LannooCampus, 
2021. - 287 p.. - ISBN: 978-94-014-7840-3 
Vindplaats Antwerpen: ro 5 taal  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

In dit boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt 
doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, 

praktische voorbeelden en tips. Tevens is de ELS (Early Language Scale), het nieuwe 
screeningsinstrument met betrekking tot de taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, 
opgenomen. Het boek is geschreven voor professionals in het onderwijs en in de zorg.  

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen (4-6 jaar) : protocol voor logopedisten. / Leysen; 
Mostaert. - Antwerpen: Thomas More, 2022. 
URL: https://bit.ly/3rKQlku 
Vindplaats Antwerpen: URL ; ro 5 taal 

Het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen laat logopedisten toe om op een 
onderbouwde manier een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden van een 
blootstellingsachterstand. Naast het stellen van een juiste onderkennende diagnose bij 
meertalige kinderen, biedt het protocol handvaten voor een ruimere handelingsgerichte 
aanpak. Via tips voor uitgebreider onderzoek en advies voor ouders en leerkrachten kunnen 
logopedisten de juiste verdere stappen ondernemen. Het protocol richt zich op meertalige 
kinderen van 4 tot 6 jaar oud met taalproblemen in minstens één van hun talen. Om alle taken 
te kunnen afleggen, moeten zij minstens één jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben. 
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 Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs 
in het Nederlandse taalgebied / Graaf, de; Delarue; Coninck, De. - [S.l.]: 
Taalunie, 2019. - 56 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 antw 

Hoe kan je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en 
moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen om op scholen 
tot een talenbeleid te komen dat recht doet aan alle talige competenties 
van leerlingen? Kunnen ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of 
schakelen ze ook zelf beter over op het Nederlands? De antwoorden op 

deze en andere vragen zijn vanaf nu terug te vinden in het kennisdossier Antwoorden op vragen 
over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied van 
Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie. In totaal zijn 24 vragen over omgaan met 
meertaligheid in het onderwijs verzameld die vaker door beleidsmakers, 
onderwijsprofessionals en ouders worden gesteld. Vervolgens zijn deze vragen voorgelegd aan 
8 taalwetenschappers die in het Nederlandse taalgebied actief zijn. Zij hebben de vragen elk 
vanuit hun eigen expertise beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke 
inzichten. Hun inbreng is door de redacties van Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie 
bij elkaar gebracht en verwerkt tot zo volledig mogelijke antwoorden.  

 De beste lezers zitten in mijn klas : 12 kenmerken van begrijpend lezen / 
Houtveen. - Brussel: Politeia, 2021. - 297 p.. - ISBN: 978-2-509-03951-4.  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 best  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Dit boek brengt wat bekend is uit onderzoek over het tot stand komen 
van leesbegrip in beeld voor het Vlaamse onderwijs en dit van kleuter 
naar de eerste graad van het secundair onderwijs. Leraren kunnen een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan de prestaties op het vlak van 
begrijpend lezen van hun leerlingen. De publicatie biedt zowel 

theoretische achtergronden als praktische toepassingsmogelijkheden en maakt duidelijk wat 
begrijpend lezen precies is en welke factoren bijdragen aan het tot stand komen van zowel de 
onbewuste als bewuste (lees)begripsvorming bij leerlingen.  

 Doos vol potential : gespreksstarters over diversiteit en inclusie 
/ Willsens; Milants; Boonen; Putte, Van de. - Gent: 
Arteveldehogeschool, 2021. - 1 doos (50 kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 doos  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

De 'Doos vol potential' is een handige tool voor schoolteams die 
een inclusieve leeromgeving willen creëren. Een inclusieve leeromgeving maakt kwaliteitsvol 
onderwijs mogelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun beperking, etniciteit, sociale afkomst, 
taal, gender, ... De doos bestaat uit kaarten - gespreksstarters - over diversiteit en inclusie die 
leerkrachten en andere onderwijsprofessionals willen ondersteunen om diversiteit in de klas te 
erkennen, erover in dialoog te gaan, de kracht van het verschil te benutten en een inclusieve 
leeromgeving te realiseren. Je kan met de kaarten aan de slag in een kernteam, vakgroep of 
subteam, op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering. Er zijn drie reeksen 

kaarten: 1. Diversiteit waarderen en benutten in de klaspraktijk; 2. 
Samenwerken met leerlingen en ouders; 3. Samenwerken met 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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collega's en andere partners in en rondom de school. Elke reeks bestaat uit vier rondes en vult 
gemakkelijk 1,5 tot 2 uur uitwisseling.  

Draaiboek opvolging ex-OKAN-leerlingen / [s.n.]. - Antwerpen: Stedelijk Onderwijs, 2021. - 1 v. 
(<NP>) 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 draa  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Dit draaiboek van stedelijk onderwijs Antwerpen wil scholen helpen in het uitbouwen en 
optimaliseren van hun begeleiding en opvolging van ex-OKAN-leerlingen. Je vindt er stapsgewijs 
cruciale acties in terug die de vervolgschool dient te nemen, in combinatie met tips en 
ondersteunende documenten. Het draaiboek kan best gezien worden als een leidraad of gids 
voor de school om het schooleigen draaiboek te evalueren, of als uitgangspunt om een 
schooleigen draaiboek te maken. Het draaiboek is opgebouwd uit 2 delen: het draaiboek zelf, 
plus een aantal bijlagen. In de bijlagen vind je: een blanco doorstroomdossier, 
functieomschrijvingen, dossier toelatingsklassenraden, overzicht ondersteunende 
maatregelen ex-OKAN-leerlingen,...  

 Kansrijk onderwijs / Das; Vandeborg; Aerden; Karremans; 
Stiers; Vandenbroeck. - Diepenbeek: UCLL, 2019. - 85 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kans  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE 

Deze publicatie bundelt de bijdragen van sprekers en 
werkwinkelgevers op de studiedag Kansrijk Onderwijs #2 

in mei 2019. Heel wat thema's komen aan bod zoals sociaal-emotioneel leren, mindset, 
beeldvorming, evaluatiebeleid, leesbegrip, samen-leven, ouderparticipatie en zelfsturing.  

Meertalige digitale prentenboeken in het gezin : onderzoeksrapport, 
projectresultaten en suggesties voor beleid en het kleuteronderwijs / 
Broekhof; Bus; Vaessen; Coenraads. - Utrecht: 
Sardes/Expertisecentrum Nederlands, 2022. - 22 + 22 p. 
URL: https://sardes.nl/publicatie/Meertalige-digitale-prentenboeken-
in-het-gezin 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 meer 

Het project ‘Meertalige digitale prentenboeken in het gezin’ had als 
doel de taalomgeving in meertalige gezinnen te versterken. Het project 
werd uitgevoerd in Utrecht in het schooljaar 2020 – 2021, met een 

subsidie van het landelijke programma Tel Mee Met Taal. Digitale prentenboeken zijn digitale 
versies van bestaande, papieren prentenboeken, die je kunt bekijken op een digitaal device, 
zoals een computer of tablet. In het onderzoeksproject ‘Meertalige digitale prentenboeken in 
het gezin’ werden de geanimeerde boeken niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere 
talen aangeboden: Turks, Arabisch en Berbers. Deze brochure richt zich tot professionals in het 
onderwijs en het bibliotheekwerk en tot lokale beleidsmakers. Je vindt de opzet en de 
resultaten van het project en hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in beleid gericht op 
gelijke kansen, ouderbetrokkenheid, meertaligheid en taalstimulering. Ook vind je een 
praktisch stappenplan voor scholen die digitale prentenboeken willen opnemen in hun 

onderwijs. Een greep uit de resultaten: De boeken in de eigen taal 
moedigen kinderen met een kleine Nederlandse woordenschat aan 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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om de boeken vaker te bekijken. De digitale prentenboeken zullen voor meer kinderen meer 
profijt opleveren als ze ook op de groep worden ingezet en nadrukkelijker worden gebruikt om 
de samenwerking tussen school en ouders te versterken. Uit de interviews blijkt dat kinderen 
die de boeken gelezen hebben veel plezier beleven aan de boeken en dat ouders het als een 
geschikt middel ervaren om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. 

 
 Normale kinderen : ze bestaan nog / Peerlings; Geuens; Pasveer. - Tielt: 
LannooCampus, 2013. - 199 p.. - ISBN: 978-94-014-1243-8 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 norm 

Onze kinderen krijgen steeds vaker etiketten opgeplakt: rekenstoornis, 
leesstoornis, leerstoornis, ontwikkelingsstoornis... Maar is dat wel 
terecht? Kinderen zijn niet anders dan pakweg 30 jaar geleden, toch 
krijgen ze steeds sneller een stoornis toegeschreven. Waarom? De 
overdiagnosticering dreigt uit de hand te lopen. Steeds vaker krijgen 
kinderen een etiket zonder dat aan alle diagnostische criteria is voldaan 
of zelfs zonder een consultatie bij gespecialiseerde hulpverlening. 
Regelmatig komt deze overetikettering voort uit de drang om elk kind 

het beste te gunnen. Voorzichtigheid is echter geboden, want etiketten zijn moeilijk te 
verwijderen: ze laten sporen na, bij de ouders, bij de leerkrachten en vooral bij de kinderen zelf. 
En ook voor kinderen met echte stoornissen is overdiagnosticering lastig, omdat hun behoeftes 
en kansen hierdoor verloren dreigen te gaan in de grote massa. Normale kinderen roept op tot 
een maatschappelijk debat over overdiagnosticering en tot voorzichtigheid. Het is tevens een 
warme oproep aan volwassenen om meer vertrouwen te hebben in de kracht van kinderen om 
het beste in zich naar boven te halen en hen de tijd te gunnen om zichzelf waar te maken.  

 Passend onderwijzen met co-teaching : studie naar de 
gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams / Fluijt. - 
<SL>: Global Academic Press, 2018. - 185 p.. - ISBN: 978-94-93019-47-8 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 pass 

Aanleiding tot dit onderzoek rond co-teaching was de beleidscontext in 
Nederland (Wet op Passend Onderwijs, 2014) en Vlaanderen (M-Decreet, 
2015). Beide wetgevingen hebben tot doel meer inclusieve 
leeromgevingen voor leerlingen te bieden. Co-teaching wordt 

internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te verzorgen aan hyper 
diverse groepen. Vier deelstudies geven inzicht in de wijze waarop co-teaching teams hun 
pedagogische benadering vormgeven in het concrete handelen en bespreken de uitdagingen 
waar co-teachers zich voor geplaatst zien. Er werd voor gekozen om het onderzoek zowel in 
het Engels als in het Nederlands te publiceren zodat de onderzoeksresultaten toegankelijk zijn 
voor een breed publiek van internationale onderzoekers, directies, leraren en 
schoolondersteuners.  
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De voorlezer / [s.n.]. - Etten-Leur: Schoolsupport, [s.a.]. 
- 1 doos (voorlezer, handleiding, usb-kabel). - (NT2 
Praat mee!). - ISBN: 743-6956527552 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.10 voor ; TAAL 2.10 voor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.10 voor ; TAAL 2.10 voor  

De Voorlezer is een slimme tekst-naar-spraak-pen 
waarmee leerlingen de wereld om hen heen auditief 
kunnen ontdekken. De Voorlezer leest zinnen, woorden 
en plaatjes voor, waardoor woordenschat aan leerlingen 

zowel visueel, tekstueel als auditief wordt aangeboden. Leerlingen kunnen zo volledig 
zelfstandig in hun eigen leertempo aan de slag. De voorleespen is heel geschikt voor 
anderstalige leerlingen of leerlingen die leesproblemen hebben. Er zijn 2 mogelijke 
gebruiksfuncties: eigen input of gebruik bij de methode NT2 praat mee. Voor eigen gebruik 
koppel je de Voorlezer met je stemopname aan de speciale ‘slimme stickers’ die je in eender 
welk boek kan kleven. De Voorlezer bevat echter ook alle audiobestanden die je meteen kan 
gebruiken bij de materialen van de methode NT2 Praat mee.  

Toolbox meertaligheid in de kinderopvang / Stam; Berg, 
van den. - Enschede: Project MIND, 2022. - 36 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.1 tool  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.1 tool  

In deze toolbox over meertaligheid in de kinderopvang 
komen verschillende thema’s aan bod die relevant zijn 
voor pedagogisch medewerkers en gastouders die 
omgaan met jonge kinderen (0-4 jaar) die meerdere 

talen (gaan) verwerven. 

https://www.slo.nl/documenten/@19804/toolbox-meertaligheid-kinderopvang/  

 Het avontuur van de zwaartekracht / Eijsermans. - <SL>: Risoliso, 
2017. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-826146-1-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 avon  

Vrolijk voorleesverhaal in het Nederlands en in het Engels waarin 
kinderen 3-7 jaar) op een grappige manier leren over 
zwaartekracht.  
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 Oskar : nieuw in de stad / Sterkens, Christine; 
Delmoitiez. - Antwerpen: Christine Sterkens, 2012. - [25] 
p.. - ISBN: 1281883594. - ISBN: 978-94-93136-62-5. - 
ISBN: 978-94-93136-64-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  

De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. In dit boekje verhuist Oskar naar een nieuw land. Het is een nieuwe thuis, zegt 
mama. Maar op school is alles en iedereen anders. Vindt Oskar wel nieuwe vriendjes? Nu ook 
een Russische en Oekraïense versie. 

 Klap Klap : met interactie naar meer taalsucces / Loman; Algoet; 
Bagusat; Gybels; Craene, De; Robyns; Hendrikx; Leijgraaf, van de; 
Hooft, van, Mieke; Zwinnen; Albert; Ellerbeck; Hooymans; 
Petitjean; Verbruggen; Smits; Morrhaye; Kenens. - Averbode: 
Uitgeverij Averbode, 2021. - Handleidingen, Thema's, Kaarten 
poppenspel, Stripverhaal, Prentenboeken, Klap-flappen, Klap-
kaartjes, Handpoppen. - ISBN: 978-2-8081-3034-9. - ISBN: 978-2-
8081-3035-6. - ISBN: 978-2-8081-3035-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.1 klap  

Van kinderen die de kleuterschool verlaten, wordt op taalkundig vlak al heel wat verwacht. Met 
Klap Klap bereid je je kleuters daarop voor op een speelse manier. De handleidingen vormen 
de basis van Klap Klap. Deze handleiding bevat een algemene handleiding over de methode: 
maak kennis met de visie van Klap Klap. Hoe leiden interactievaardigheden, taalroutines, 
differentiatie enz. tot meer taalsucces? En hoe pak je dat praktisch aan? Verder vind je 10 
thema's per set. Met deze thema's gaan jullie aan de slag in de klas! Je werkt minimum twee 
weken rond één thema, maar dat kun je uitbreiden tot drie weken. Bij ieder thema zijn een 
introductie, een mindmap, tips voor ouderbetrokkenheid, 24 uitgebreid beschreven 
activiteiten en tips voor observatie voorzien. Differentiatie is aanwezig binnen ieder thema én 
doorheen de methode.  

 Peperkoekpoep : verhalen voor het stimuleren van 
klankbewustzijn bij jonge kinderen / Nijssen; Revers. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2022. - 60 p.. - ISBN: 978-90-8560-158-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.2 pepe  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.2 pepe  

Het boek bevat 13 korte verhalen, opgebouwd uit woorden die 
beginnen met één specifieke klank. In dit boek zijn dat de klanken 
P,M,K en S Deze verhalen bieden de mogelijkheid het 

klankbewustzijn te stimuleren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren praten op jonge 
leeftijd en het leren lezen en schrijven op latere leeftijd. Peperkoekpoep is bedoeld voor 

kinderen van 3 tot 7 jaar. Professionals zoals logopedisten en 
leerkrachten in het basisonderwijs kunnen Peperkoekpoep ook 
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gebruiken in de dagelijkse praktijk. Peperkoekpoep is het eerste boek uit een serie van drie. 
Schrijfster Margoke Nijssen studeerde logopedie en taal- en spraakpathologie en heeft zich 
gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. In haar werk als klinisch 
linguïst is zij onder andere betrokken bij de zorg voor peuters met een fonologische stoornis, 
waarbij het stimuleren van klankbewustzijn een belangrijk onderdeel van de behandeling 
vormt. Illustrator Iris Revers studeerde af als orthopedagoog en is werkzaam als pedagogisch 
begeleider op twee behandelgroepen voor peuters met een fonologische stoornis.  

 Alfabet doeboek / Dematons, Charlotte; Veen, van der. - Hoorn: 
Hoogland & Van Klaveren, 2021. - 40 losse werkbladen. - ISBN: 978-90-
8967-356-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 alfa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 alfa  

Dit alfabet-doeboek hoort bij het boek "Alfabet" van Charlotte Dematons 
en staat boordevol doolhoven, puzzels en andere letterspelletjes.  

 

 Spelend rekenen met peuters en kleuters / Slenders; e.a.. - <SL>: 
Delubas, [s.a.]. - 121 p.. - ISBN: 978-90-5300-314-5. -  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 spel  

In Spelend rekenen met peuters en kleuters wordt op een heel 
praktische manier beschreven hoe de reken-wiskundeontwikkeling van 
jonge kinderen spelenderwijs gestimuleerd kan worden. Het boek reikt 
hiervoor inspirerende ideeën aan voor uitdagende en betekenisvolle 
activiteiten, die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden.  
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Anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers: Aanvullende initiatieven op de huidige 
werking betreffende anderstalige nieuwkomers / Peetermans. - Antwerpen: Artesis Plantyn 
Hogeschool, 2020. - 103 p.. -  
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 2.2.2 ande  

Voor dit onderzoeksproject koos de auteur het gegeven 'anderstalige nieuwkomers' en de 
integratie van deze leerlingen op school en in de klas. In de literatuurstudie wordt dieper 
ingegaan op de wettelijke kant van de opvang op school en de integratie in de klas. Ze vertelt 
hoe dit op de werkplekschool liep, wat de struikelblokken van de leerkrachten en An- 
leerkrachten zijn, waarin ze meer ondersteund willen worden, waarmee ze hulp kunnen 
gebruiken en aan welk concreet materiaal ze nood hebben. Tenslotte is de auteur op zoek 
gegaan naar materialen, werkwijzen en informatie om een bundel te kunnen samenstellen met 
initiatieven, materialen en voorstellen om het anderstalige nieuwkomersbeleid te 
optimaliseren. Dit alles gebundeld op een website en een koffer met materialen die uitgeleend 
kan worden.  

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-
09/1920_an.peetermans_bachelorproef.pdf  

 Lees, verwonder en ... schrijf! 95 inspirerende schrijfopdrachten 
voor kinderen / Lefébure, Li. - Hasselt: Clavis, 2020. - 143 p.. - ISBN: 
978-90-448-3886-2. -  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.4 lees  

Dit boek bevat inspirerende en speelse schrijfopdrachten voor 
leerlingen van het lager onderwijs. De 95 schrijfopdrachten brengt 
de auteur onder in 9 afdelingen, die mekaar deels wel overlappen: 
taalspelletjes, boeken als inspiratiebron, creatief dichten, grappige 

schrijfopdrachten, het nieuws als inspiratiebron, spreekwoorden en citaten, brieven schrijven, 
personages bedenken en begrijpend lezen. Alle opdrachten zijn volgens eenzelfde patroon 
opgesteld, met eerst de benodigdheden, vervolgens een korte uitleg, gevolgd door een 
kadertje met praktische tips. In de kantlijn vind je telkens de doelgroep en thema’s. De 
opdrachten maken onder meer gebruik van gedichten, weetjesboeken, grappige 
krantenartikelen, spannende boeken en encyclopedieën. De opdrachten vergroten het 
creatieve zelfvertrouwen en de woordenschat van de leerlingen, en brengen hen in aanraking 
met een breed scala aan bijzondere boeken waardoor ze meer leesplezier krijgen.  

Verhalendoos 1/2/3/4/5 met een verhaal van 'HAYYA!' / [s.n.]. - Sint Genesius Rode: De 
Horizon vzw, 2020. - <VV> 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 hayy  

Dit pakket bestaat uit 5 verhaaldozen: een kamishibaiverhaal met bijhorende taal- en 
leesspelletjes (memory, sudoku, wie is het?, zoekplaat, vier op een rij, zoek de verschillen, 
domino, ganzenborden, lotto …). De verhaaldozen van Hayya sluiten aan bij de handleiding 
Hayya, verhalen spelen-talen leren.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Zeg me wat je zeggen wil : logopedie met hoofd en hart / Felix. - 
Amsterdam: SWP, 2020. - 120 p.. - ISBN: 978-90-8850-993-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.5 zegm  

Wanneer een kind zich niet goed kan redden met de taal, vaak niet goed 
te verstaan is of niet afstemt op de ander, kan er sprake zijn van een 
verstoring van de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling. De 
auteur beschrijft vanuit haar eigen ervaringen in het begeleiden van deze 
(jonge) kinderen wat contact met mensen doet en wat communiceren met 

kinderen betekent. Zo komt ze tot een nieuw instrument: de interactieschijf voor 
wederkerigheid. Het is een hulpmiddel voor logopedisten, therapeuten, ouders en oudere 
kinderen dat aangeeft aan welk soort interactie behoefte is. Omdat de auteur over haar eigen 
ervaringen schrijft, sluit ze naadloos aan bij wat ouders van kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis of autisme meemaken. Logopedisten en andere professionals, zoals 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers die met deze kinderen werken, zullen zich in Zeg 
me wat je zeggen wil herkennen en er direct mee aan de slag kunnen.  

 Leesstimulering in de onderwijspraktijk : mondelinge en schriftelijke 
verwerkingsactiviteiten met boeken / Winkels. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 
2016. - 146 p.. - ISBN: 978-90-5566-830-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 lees  

Als kinderen praten en schrijven over de boeken die ze hebben gelezen, 
verhoogt dit hun leesmotivatie. Dit praktijkboek voor het basisonderwijs 
biedt mondelinge, schriftelijke en online verwerkingsactiviteiten met 
boeken in de klas om het lezen te stimuleren. de hulpkaarten zijn 

downloadbaar via de servicesite van schoolsupport.  

Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) / Petitjean. - Leuven: Centrum voor 
Taal en Onderwijs, 2019. - 1 v. (<VP>) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 ande  

Inspirerende handout bij de vorming anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- 10-jarigen). 
Julie Petitjean geeft antwoord op vragen als: Hoe ziet iemand de wereld met ongeletterde 
ogen? Wie zit er in deze diverse doelgroep? Wat zijn de fases van het alfabetiseringsproces? 
Welke activiteiten zijn geschikt om aan geletterdheid te werken bij jonge neveninstromers?  

Lezen als een trein / Dijkman. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 1 doos (handleiding, 51 kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 leze  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.2 leze  

Soms verloopt het aanvankelijk leesproces moeizaam en blijft het kind langdurig spellend lezen. 
Om tot een vlotte visuele synthese te komen (het ‘plakken’) is het belangrijk dat het kind 
woorden leest waarbij de beginklank, midden- en eindklank varieert. Dit zogenaamde Connect-
principe(*) is de basis voor het spel ‘ Lezen als een trein’ . Hierin worden op een speelse manier 
de woorden steeds veranderd door een klank te vervangen. Aanvankelijk worden de woorden 
om de beurt veranderd door de spelers, maar in tweede instantie mag het kind het tempo zelf 
bepalen door het woord snel te veranderen. Hierbij hoeft het kind niet op de medespeler te 

wachten. Een voorwaarde is wel dat het woord steeds hardop wordt 
gelezen. Zo wordt de visuele synthese om niveau 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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medeklinker/klinker/medeklinker (MKM) geoefend. Indirect worden zo ook de passieve 
letterkennis en de auditieve synthese geoefend. Indien er klanktekenkoppeling zijn die het kind 
nog niet gehad heeft, bijv. ng/nk , dan kunnen deze tijdelijk uit het spel gehaald worden. ei/ij 
en de au/ou zijn niet in het spel opgenomen. Het gaat immers om het maken van een vlotte 
synthese en niet om de juiste spelling. Dit zou een extra moeilijkheid zijn die het vlot lezen 
mogelijk zou kunnen beïnvloeden. Van groot belang is echter om naast deze technische 
vaardigheid ook veel aandacht te blijven besteden aan leesplezier en leesmotivatie! Het lezen 
van teksten en boeken blijft een essentieel onderdeel van leesontwikkeling. Deze speelse 
training zit op niveau aanvankelijk lezen (M3/E3/M4).  

Zo leer je kinderen lezen en spellen : handboek voor groep 2 t/m 8 / 
Schraven. - Huizen: Pica, 2022. - 189 p.. - ISBN: 978-94-93209-53-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 zole  

Goed lezen en spellen is een voorwaarde om met succes onderwijs te 
kunnen volgen. Ook zijn deze vaardigheden van groot belang om te 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het basisonderwijs is dé plek 
waar goed lezen en spellen moet worden geleerd. Daarvoor heeft de 
leerkracht kennis van de vakdidactiek van lezen en spellen nodig. In Zo leer 

je kinderen lezen en spellen heeft José Schraven deze vakdidactiek methodisch uitgewerkt. De 
methodiek verscheen voor het eerst in 1995 (in eigen beheer) en is sindsdien op veel scholen 
in Nederland ingevoerd. Aan de sterk verbeterde opbrengsten van het lees- en 
spellingonderwijs zien deze scholen dat de methodiek werkt! Deze negende druk van de 
methodiek is geheel herzien en geactualiseerd. De inzet blijft gelijk: hoe kunnen we door 
nauwkeurige instructie door de leerkracht en de juiste oefeningen de kinderen met succes 
leren lezen en spellen? En hoe kunnen we voorkomen dat foute patronen inslijpen? Nieuw in 
deze editie is de toevoeging van het fonemisch bewustzijn in de derde kleuterklas. De oudste 
kleuters worden als voorbereiding op het lees- en spellingonderwijs in het eerste leerjaar 
gevoelig gemaakt voor klanken en letters. Zo ontstaat een doorgaande lijn. De methodiek biedt 
een doorgaande lijn voor de hele basisschool, die kan toegepast worden in elk type onderwijs 
en bij elke lees- en spellingmethode ingezet worden.  

Zo maak je een lezer / Paul; Russo; Yaccarino; Feng; Brosgol; Garwood. - 
Kalmthout: Pelckmans, 2021. - XIV, 127 p.. - ISBN: 978-94-6401-234-7 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.4 zoma  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.4 zoma  

Dit boek toont hoe je als ouder, leerkracht of opvoeder leesplezier met de 
paplepel kan meegeven. Het neemt je mee langs de verschillende fases 
van een kinderleven met leeftijdsgebonden suggesties om de liefde voor 
boeken aan te wakkeren, tips om een ongeïnteresseerde lezer te 

betrekken en handige overzichten met waar je het best op let of voor oppast wanneer je je 
boekencollectie uitbreidt. De vertalers voegden her en der boeken toe die bekend zijn in ons 
taalgebied. In de oorspronkelijke uitgave van het boek werd elk hoofdstuk afgesloten met een 
boekenlijst. Om in de voorgeschotelde suggesties voor Nederlandstalige lezers een 
evenwichtige en vooral blijvend actuele mix van titels te bewaren, werd ervoor gekozen om 
deze overzichten te vervangen door een verwijzing naar boekenzoeker.be.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Er was misschien eens : 20 verhalen die waargebeurd zijn of niet? / 
Bruyne, De, Kamiel; Daeren. - Kalmthout: Pelckmans, 2020. - 2 v.. - 
ISBN: 978-94-6383-224-3. - ISBN: 978-94-6401-304-7. - ISBN: 
429410220. - ISBN: 1281845821 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 erwa  

Er was (misschien) eens is een boek met twintig verhalen die misschien 
ooit echt gebeurd zijn, maar misschien ook helemaal niet. Het is een 
spel dat je doet raden: is het verhaal waargebeurd of compleet 

verzonnen? Sla de pagina om en ontdek de waarheid!  

Taal in blokjes / [s.n.]. - Leerdam: Taal in blokjes, [s.a.]. - bordspellen, dobbelspel, basisset. - 
ISBN: 1281875643. - ISBN: 978-94-92568-00-7. - ISBN: 978-94-92568-01-4. - ISBN: 978-94-
92568-02-1. - ISBN: 978-94-92568-03-8. - ISBN: 978-94-92568-04-5. - ISBN: 978-94-92568-05-
2. - ISBN: 978-94-92568-06-9. - ISBN: 978-94-92568-07-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 taal  

De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer 
dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. 
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen 
in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken 
voor remedial teaching en het interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based 
interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De F&L 
methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen 
worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de 
spelling en omgekeerd. De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de 
klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te 
geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch 
bewustzijn gestimuleerd.  

 Het ritselende geluid van het omslaan : ideeën voor 
poëzie op de basisschool / Olsder; Bilstra. - 
Amsterdam: Taalvorming, 2021. - 40 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.4 rits 

Met de handvatten in deze brochure kan je samen met 
kinderen genieten van en experimenteren met poëzie. 
In kleine stappen, vanuit de beleving en eigen ervaring 
van de kinderen. Er wordt ingegaan op kenmerken van 

poëzie die van belang zijn bij het werken met kinderen, op mogelijke onderwerpen om 
gedichten over te schrijven, op didactische principes, op het vrije vers en aan regels gebonden 
poëzie, ... Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe je kunt werken met poëzie met zogenaamde 
"moeilijke" groepen zoals kleuters, kinderen met TOS en kinderen met een niet-Nederlandse 
thuistaal.  
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Boeken slopen muren : inzetten op 'identiteit in diversiteit' in eerstegraadsklassen met ex-
OKAN-leerlingen via cultuurbewuste en -kritische jeugdliteratuur / Deceuninck; Ghesquière. - 
Torhout: VIVES, 2021. - 1 v.(<VP>) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.1 boek 

URL: 
https://www.vives.be/sites/default/files/uploads/research/Boeken%20slopen%20muren_ond
erzoeksproject%20.pdf 

De leerplannen Nederlands voor de 1ste graad A- en B-stroom schuiven naast drie meer 
traditionele componenten (literatuur, taalbeschouwing en vaardigheden) een nieuwe, vierde 
component naar voren: identiteit in diversiteit. Die component streeft hoofdzakelijk naar een 
positief talige en culturele grondhouding in eerstegraadsklassen. Daarbij wordt meertaligheid 
en culturele diversiteit als een troef gezien. Zeker in heterogene klasgroepen met o.m. ex-
OKAN-leerlingen liggen hier nog heel wat kansen voor het onderwijs. Daarnaast zetten 
leerplandoelstellingen in de component literatuur sterk in op literatuuronderwijs, met voor het 
eerst leerplandoelen hierrond in de a- én b-stroom. In deze didactische handleiding en 
gelijknamige website wordt dieper ingegaan op de specifieke inhoud en doelen van de 
componenten, 'literatuur' en 'identiteit in diversiteit', en de integratiemogelijkheden. Men 
baseerde zich hierbij op recente wetenschappelijke publicaties over etnisch-culturele 
diversiteit in jeugdliteratuur en een cultuurbewuste en – kritische leeshouding voor jongeren. 
In samenwerking met vakleerkrachten Nederlands van drie proeftuinscholen werden vijf 
(downloadbare) literatuurlessen uitgewerkt. In de lessenreeks 'Make America great again' 
diversiteit en vooroordelen in de Amerikaanse samenleving aan de hand van Amanda Gormans 
inauguratiegedicht en fragmenten uit The Hate U Give van Angie Thomas. In les 2 maken de 
leerlingen van het beroepsonderwijs kennis met Planeet Omar, een heel toegankelijk boek dat 
wordt gebruikt om na te denken over anders zijn en stereotypering. In de derde lessenreeks 
staan poëzie en songteksten rond anders zijn centraal. In de vierde les wordt er gewerkt met 
fragmenten uit 'De onverklaarbare logica van het leven'. In de vijfde les wordt er gewerkt rond 
kortverhaal uit de bloemlezing 'Jij en ik' en denken leerlingen na over culturele verschillen, over 
hoe zij omgaan met verdriet en welke rol muziek speelt in hun leven. 

Multimodale woordplaten / Lippens; Guns. - Gentbrugge: BUSO Sint Gregorius, [s.a.]. - 147 p.. 
- ISBN: 1281839687 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 mult ;  

Multimodale woordplaten kunnen gebruikt worden naast elke andere NT2 methode. Je kan 
snel woordenschathiaten opvullen. De focus ligt op woordenschatopbouw en visuele schema's. 
Een aanbod van een zo ruim mogelijke invulling van het mentale lexicon is essentieel: een 
tekening, een tekening van het gebaar, de vingerspelling en het geschreven woord met het 
juiste lidwoord. Woordenschat en grammatica worden stelselmatig opgebouwd. De 
Multimodale Woordplaten werden in de eerste plaats ontwikkeld voor dove en slechthorende 
leerlingen; ondertussen ook in gebruik voor het aanleren van Nederlands aan anderstalige 
nieuwkomers.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Begrijpend lezen, lessenserie voor het VO / Harnmeijer; Hemert, van. - Huizen: 
Praktijk Remedial Teaching in het Gooi, 2017. - 124 p.. - ISBN: 978-90-822083-3-7. - 
ISBN: 978-90-822083-4-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.3 begr  

Goed kunnen lezen is onmisbaar in het dagelijks leven. Weten wat je leest, waar een 
tekst over gaat, hoe een tekst in elkaar zit, het zijn allemaal belangrijke vaardigheden 
wil je goed meekomen in de maatschappij. Deze lessenserie heeft als doel het 
onderwerp begrijpend lezen zo volledig mogelijk aan bod te laten komen. De serie 

kan als geheel doorlopen worden met de leerlingen, maar het is ook mogelijk er onderdelen uit 
te halen die extra aandacht behoeven. De lessenserie bestaat uit losse modules die naast iedere 
methode gebruikt kunnen worden, zowel als verdiepingsstof als aanvullend oefenmateriaal, in 
groepjes of met individuele (dyslectische) leerlingen, ook in een remedial teaching situatie. 
Voor het samenstellen van de lessen kan gebruik gemaakt worden van het 
trefwoordenoverzicht in het leerlingenboek om op te zoeken waar bepaalde onderwerpen aan 
bod komen.  

Toolbox : leesbevordering in het vmbo / [s.n.]. 
- Amsterdam: Expertisecentrum Nederlands, 
2019. - 75 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 tool  

URL: 
https://www.lezeninhetvmbo.nl/toolbox-leesbevordering-vmbo 

Wil je als docent onderbouwde keuzes maken uit verschillende bestaande programma’s of 
activiteiten om structureel aan leesbevordering te werken? Maak dan gebruik van de 'Toolbox 
Leesbevordering vmbo' waarmee je op maat kunt werken aan leesbevordering! Gebruik het 
stappenplan waarin effectieve kenmerken en componenten van leesbevorderende 
programma’s en activiteiten beschreven staan en die rekening houden met individuele 
kenmerken en behoeften van leerlingen in het vmbo. Aan de hand van het stappenplan, de 
checklijsten en documenten uit de toolbox krijg je handvatten aangereikt om te werken aan 
een positieve spiraal als het gaat om leesvaardigheid en leesmotivatie. 

Doorzetten! / Verhelst, Marlies; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2021. - 86 p.. - (Het talent van ...; 5). - ISBN: 
978-90-8696-569-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 tale  

Wie ziet het talent van dat ene kind? Dat zich verzet en opstandig is, of 
eenzaam en verdrietig? Of dat juist altijd opvallend behulpzaam en 
zorgzaam is? Op een speelse manier laten de schrijvers van de serie Het 
talent van … kinderen uit de hoogste graad basisonderwijs ervaren dat 

iedereen talenten heeft. En zij moedigen aan die talenten te ontdekken en te gebruiken. Het 
leesniveau van deze serie ligt onder 1F, rond AVI midden 7. Geschikt 5de en 6de leerjaar van 
het lager onderwijs. Dit verhaal gaat over Jayden, die graag op hockey maar zijn moeder wil dat 
hij gaat voetballen...  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Didactische taalondersteuning voor 
zaakvakleerkrachten met ex-OKAN-
leerlingen in de klas / Declercq; 
Ghesquière. - Torhout: VIVES, [s.a.]. - 
35 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.4 
dida  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.4 dida  

In het PWO-project ‘Didactische noden voor zaakvakleerkrachten met ex-OKAN-leerlingen in 
de klas’ (Declercq & Ghesquière, 2019) werd onderzoek gevoerd naar de problemen die 
zaakvakleerkrachten met ex-OKAN-leerlingen in de klas ervaren. Er werd gefocust op zowel de 
leerkrachten als op de leerlingen. De problemen bleken van taalkundige, didactische, 
vakinhoudelijke en sociale aard. De conclusie luidde dat de leerlingen na een jaar OKAN 
onvoldoende taalvaardig zijn om de lessen te volgen en er dus een verdere duurzame 
taalondersteuning is aangewezen. Deze didactische tool wil zaakvakleerkrachten praktisch op 
weg helpen. Met concrete voorbeelden hoe je les- en evaluatiemateriaal kan optimaliseren om 
doelgerichter te werken, vanuit een leerzaam en rijk taalaanbod, met expliciete aandacht voor 
woordenschat en feedback op maat. 

https://www.vives.be/sites/default/files/projecten/Onderzoek%20documenten/didactische-
tool-voor-leerkrachten.pdf 
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 Hopende u hiermede voldoende geinformeerd te hebben : tips voor 
duidelijke bewonersbrieven / Barki; Janssens. - Brussel: Politeia, 2021. - 
144 p.. - ISBN: 978-2-509-04062-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 hope  

Fijn als je met een brief de bewoners op de hoogte houdt van werken in 
hun straat of een evenement in de buurt. Maar wat als ze er weinig van 
begrijpen? Farida en Katrien van Wablieft geven je tips, zodat jij je 
boodschap nog duidelijker kan overbrengen. Je leert hoe je technische 

informatie vertaalt in een leesbare brief en hoe je structuur brengt in die tekst. En passant krijg 
je ook een antwoord op enkele prangende vragen, zoals: wie moet een bewonersbrief 
ondertekenen? Hoe geef ik constructief feedback op teksten van mijn collega’s? Zijn 
bewonersbrieven op papier niet achterhaald? Aangevuld met enkele sjablonen en een 
webpagina vol inspiratie. Katrien Janssens en Farida Barki maken bij Wablieft al jarenlang 
teksten toegankelijker en geven trainingen duidelijke taal aan overheden en organisaties.  

Repeteren om te leren : experimenteren met NT in de theaterzaal / Cools; Grijp; Duchateau; 
Geerts; Roosendaal; Bals, Kalifa; Saimouaa; Tirions. - Antwerpen: AP Hogeschool, 2021. - 52 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.2 repe  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.2 repe  

Deze uitgave is de neerslag van een onderzoek dat werd gevoerd in het kader van het project 
Repteren Om te Leren (ROL): een samenwerking tussen AP Hogeschool Antwerpen (Opleiding 
Sociaal Werk), Sering en Ligo, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen. De AP Hogeschool 
Antwerpen en Sering zijn beiden partners van KUZO (https://www.kuzo.online), een 
consortium dat werkt op het kruispunt van kunst, zorg, welzijn en onderwijs en bouwt aan een 
maatschappij waarin iedereen – ook de allerzwaksten in onze samenleving – actief participeren 
en verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap. De ontwikkeling van ROL gebeurde met 
steun van de provincie Antwerpen, experimentele projecten inclusieve economie, Atlas, 
Integratie & Inburgering Antwerpen en het STERK WERK! project – vanuit Kenniscentrum ISOS 
van de AP Hogeschool – Kenniscentrum ISOS, gefinancierd vanuit het hogeschool-
onderzoeksfonds PWO (projectmatig wetenschappelijk onderzoek). De publicatie maakt deel 
uit van de projectvalorisatie van Sterk Werk!: https://www.ap.be/project/sterk-werk In dit 
rapport vind je de beschrijving van de werking, inzichten en voorlopige resultaten van het ROL-
project: Repeteren Om te Leren. In dit project worden ‘klassieke’ lesmethoden van de centra 
voor basiseducatie afgewisseld met door theater geïnspireerde spelmethodieken die inzetten 
op houding, ritme, klank, improvisatie en het inoefenen van concrete situaties. Via deze meer 
belichaamde manier van leren worden de cursisten op diverse manieren aangesproken, 
gemotiveerd en remmingen tot spreken weggenomen. Door in te zetten op concrete, relevante 
spreeksituaties en door cursisten door te verwijzen naar extra oefenkansen en trajecten op 
maat tracht het project de handelingsvrijheid en het participatievermogen van de cursisten 
positief te beïnvloeden. Het ROL-project steunt op een intensieve samenwerking tussen de 
theaterdocenten van het Huis voor Participatieve Kunst Sering en de NT2-docent van Ligo, 
Centrum voor Basiseducatie Antwerpen. Het is daarbij belangrijk dat theaterdocenten de NT2-

leerstof vertalen naar de theatervloer en dat de NT2-docent het 
theatergedeelte actief mee ondersteunt. Werken rond houding, 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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oogcontact en uitspraak dragen bij tot sterkere non-verbale communicatievaardigheden en 
spreekdurf bij de cursisten. Het inzetten op uitspraak en prosodie (cadans en intonatie) en 
fonetiek (klankleer) draagt dan weer bij tot hun verstaanbaarheid. Het spelkarakter van de 
lessen bevordert de actieve deelname van de cursisten en de klasdynamiek.  

Speloefeningen / Deenik; Dieho; Schra. - Amsterdam: International Theatre Bookshop, 2013. - 
168 p.. - ISBN: 978-90-6403-789-4. -  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.2 spelo  

Dit boek bevat oefeningen om de fantasie aan het werk te zetten en tot spel te komen. 
Oefeningen die het gebruik van stem en lichaam verbeteren, het concentratievermogen 
verbeteren en het samen pelen stimuleren. Voor acteurs, regisseurs, trainers, docenten en 
studenten binnen alle vormen van onderwijs.  

 KlasNL : Nederlands leren naar A2 / Baalman; Jansen; Olijhoek; Valk. - 
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2021. - Cursusboek 2, Woordentrainer. - 
ISBN: 978-90-469-0802-0. - ISBN: 978-90-469-0737-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 klas  

 
KlasNL is een methode voor NT2-leerders die van ERK-niveau 0 naar niveau 
B1 gaan. De methode bestaat uit drie delen. Bij ieder deel is er een 
woordentrainer om woorden te oefenen. Met dit cursusboek 2 leren 

halfgevorderde NT2-leerders de taal naar niveau A2. Het boek bevat les 7 tot en met les 12. 
Cursisten leren bijvoorbeeld praten over hun kwaliteiten, over de natuur en over hun huis. Ze 
leren ook reclame lezen, naar meningen op de radio luisteren en een presentatie geven met 
PowerPoint. En ze leren mopperen in het Nederlands. Bij het boek hoort een website met 
studiewijzers, extra oefeningen, audio en transcripten. Een unieke code in het boek geeft 
toegang tot het online materiaal.  

 Nederlands voor Oekraïners : basiscursus Nederlands tot en met niveau 
A1 / Knaap, van der. - Leersum: VanDorp Educatief, 2022. - 200 p.. - ISBN: 
978-94-6185-317-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 nede  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.3 nede  

Nederlands voor Oekraïners is een NT2-methode voor 
Oekraïenssprekenden die geen of heel weinig voorkennis van het 
Nederlands hebben. Het leidt op tot niveau A1 (Europees Referentie 

Kader). De methode is geschikt voor zelfstudie of met een begeleider, maar ook te gebruiken 
in groepen. Eveneens is het door de vriendelijke opzet te gebruiken voor kinderen vanaf 
middelbare schoolleeftijd. Alle instructies zijn vertaald in het Oekraïens. De vele liedjes en 
geluidsbestanden die bij deze cursus gebruikt worden, kunnen gratis worden gedownload.  
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Goesting in VOCVO taalraps / Begine; Heremans. - Mechelen: VOCVO, 2020. - USB-stick 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 goes  

Vocvo en Goesting in Taal maakten samen taalraps: zes eenvoudige en dagelijkse dialogen op 
ritme. Zo onthouden cursisten de dialoog beter en verhoog je hun spreekdurf. Deze taalraps 
willen daarnaast een brug slaan tussen de standaardtaal in de klas en de spreektaal op straat. 
Zo speelt het materiaal in op tussentaal en zijn de zes dialogen ontwikkeld in verschillende 
taalvarianten: Standaardnederlands, Limburgs, Brabants, Antwerps, Oost-Vlaams en West-
Vlaams. Elke taalrap is visueel ondersteund door video’s en bestaat steeds uit twee delen: de 
authentieke dialoog en de dialoog op ritme. het materiaal is geschikt voor beginners.  

 Spreken met beeld : spraakmakende plaatjes voor anderstaligen / 
Palmer; Maas. - Bussum: Coutinho, 2022. - 231 p.. - ISBN: 978-90-
469-0778-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  

Met dit boek kunnen midden- tot hoogopgeleide anderstaligen 
van ongeveer niveau A2 tot en met B2 van het ERK hun 
spreekvaardigheid verbeteren met behulp van strips, illustraties 
en foto's. Zo worden de cursisten gestimuleerd om het Nederlands 

actief te gebruiken. Het boek is bedoeld als verrijking en herhaling. De opdrachten worden 
aangeboden op 3 niveaus. De meeste opdrachten worden in tweetallen gedaan in de les. 
Cursisten die de oefeningen thuis willen doen, kunnen de voorbeeldantwoorden gebruiken. 
Het boek bestaat uit vier delen. In deel I leert de cursist een goedlopend verhaal vertellen aan 
de hand van strips. In deel II oefent de cursist met veelvoorkomende taalfuncties, zoals 
uitnodigingen, advies geven of mening geven. Spreken in praktijksituaties staat centraal in deel 
II. Deel IV staat geheel in het teken van vrij spreken. Met de code in het boek en een account 
kan toegang verkregen worden tot het online studiemateriaal. Dit bestaat uit meer informatie 
over grammaticale onderwerpen, voorbeeldantwoorden bij de opdrachten, 
beoordelingsformulieren en links naar websites bij een aantal opdrachten.  

 Leren articuleren : oefenboek klinkers en tweeklanken / Huybrechts, 
Greet. - Leuven: Acco, 2021. - 160 p.. - ISBN: 978-94-6414-262-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 lere  

Dit oefenboek is bedoeld voor het inoefenen, bijschaven of verbeteren van 
de uitspraak van vocalen en diftongen in de Nederlandse taal. In deel 1 
komen alle klinkers aan bod, gegroepeerd volgens paren van korte-lange 
klinker. Per klinker worden de meest voorkomende fouten kort besproken 
en worden oefeningen aangeboden in alle posities van de klank in woorden 

en zinnen. Deze worden gevolgd door gemengde oefeningen en discriminatie tussen de korte 
en lange klinker van eenzelfde paar. Deel 2 gaat over de tweeklanken, met soortgelijke 
oefeningen op alle niveaus. Deel 3 ten slotte bevat een verscheidenheid aan wisselrijtjes met 
gemengde oefeningen, discriminatie- en contrastoefeningen en klinkerclusters, voor de 
verfijning van de uitspraak en de vlotheid van de articulatie. Recensies Geschikt voor kinderen 
en volwassenen.  
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 Leren articuleren : oefenboek medeklinkers / Huybrechts, Greet. - 
Leuven: Acco, 2020. - 293 p.. - ISBN: 978-94-6379-926-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 lere  

Dit oefenboek is een hulpmiddel bij het inoefenen, bijschaven of 
verbeteren van de uitspraak van consonanten. In deel 1 komen alle 
medeklinkers aan bod, in alle posities en op alle niveaus. Per 
medeklinker worden de meest voorkomende fouten en hun 
oorzaak besproken. Deel 2 bevat oefeningen voor 

medeklinkerverbindingen op woord- en zinsniveau. Ten slotte komen ook 
discriminatieoefeningen aan bod voor klanken die vaak met elkaar worden verward. Geschikt 
voor kinderen en volwassenen.  

 Nieuwe start! Alfabetisering / Segers; Utrecht, van; Brink, van den; 
Straalen, van. - Utrecht: NCB, 2021. - 1 docentenhandleiding 
werkboeken, 12 werkboeken, 1 docentenhandleiding basis, 1 basis 
cursistenboek. - ISBN: 978-90-71938-00-9. - ISBN: 978-90-5517-339-6. - 
ISBN: 978-90-5517-338-9. - ISBN: 978-90-5517-303-7. - ISBN: 978-90-
5517-314-3. - ISBN: 978-90-5517-316-7. - ISBN: 978-90-5517-317-4. - 
ISBN: 978-90-5517-330-3. - ISBN: 978-90-5517-323-5. - ISBN: 978-90-
5517-320-4. - ISBN: 978-90-5517-222-1. - ISBN: 978-90-5517-225-2. - 
ISBN: 978-90-5517-228-3. - ISBN: 978-90-5517-234-4 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 nieu  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 nieu  

De methode Nieuwe Start Alfabetisering is de nieuwe versie van de structureermethode 7/43, 
de totaalmethode alfabetisering van NCB uitgeverij. Dezelfde thema's en basiswoorden zijn 
behouden: boodschappen, kleding, lichaam, de school, huis, de keuken. Deze methode is 
uitgebreid met de onderdelen mondelinge woordenschat en spreekvaardigheid (Spreek een 
woordje mee!) die de thema’s volgen van de werkboeken. Daarnaast bevat de methode extra 
lees- en schrijfboeken waarin naast technisch lezen en schrijven ook functionele lees- en 
schrijfopdrachten zijn opgenomen die voldoen aan het raamwerk alfabetisering. Werkboek Alfa 
A Deel 1 is gericht op het technisch leren lezen en schrijven. Met de e-learning kan online 
geoefend worden met de woorden en letters uit de werkboeken en de woorden en 
spreekroutines uit de de serie Spreek een woordje mee! In de e-learning zijn ook de audio 
fragmenten te vinden die bij de werkboeken horen. De licentie voor de e-learning is 12 
maanden geldig. Vanuit de e-learning kan er extra docentenmateriaal worden gedownload, 
zoals wandplaten, woordkaartjes, flitskaarten en memory met de basiswoorden. Voor de 
werkboeken is er een praktische docentenhandleiding beschikbaar, waarin het doel van de 
oefeningen wordt uitgelegd en lessuggesties worden gegeven.  
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 Anne Frank, haar leven / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2022. - 103 p.. - ISBN: 978-90-8696-691-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees  

Biografie van Anne Frank in makkelijke taal. Je leest over het leven van een 
Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek beschrijft haar leven 
voordat ze moest onderduiken en haar tijd in het onderduikpand Het 
Achterhuis. Over haar eerste verliefdheid en haar angst om ontdekt te 
worden. Deze nieuwste versie van de biografie omvat de meest recent 

verworven inzichten, nieuw Virtual Reality beeldmateriaal en beeldmateriaal in kleur.  

Mijn hart, voor altijd van jou : een verhaal over de liefde van Jans en Martha, 
1937-1945 / Adrichem, van. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2020. - 75 p.. - 
ISBN: 978-90-829532-5-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie  

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft De Stiep Educatief in samenwerking 
met het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe het boek 'Mijn hart, 
voor altijd van jou' uitgegeven voor (jong)volwassenen die lezen lastig 
vinden. Dit boek gaat over Jans Zwinderman, ambtenaar uit Sleen die 

verzetswerk deed en in januari 1945 nog werd opgepakt. Een indrukwekkend verhaal over 
liefde, verzet en verraad, in korte zinnen verteld. Dit boek geeft ook weinig ervaren lezers de 
kans om mee te leven en mee te praten over de geschiedenis.  

 Rik / Adrichem, van. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2020. - 54 p.. - ISBN: 
978-90-829532-6-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie  

Stichting De Stiep Educatief is een kleine uitgeverij voor mensen, die door 
verschillende oorzaken moeite met lezen hebben. Ze hebben boekjes 
uitgebracht over Pieter, Emma, Greet, Roza en Rik, buren die altijd voor 
elkaar klaar staan. Ook in dit boekje staan ze klaar voor Rik van 88, die na een 
val en hersenbloeding niet meer zelfstandig kan wonen. Met zeer makkelijke 

woorden en hele korte zinnetjes wordt het verhaal van Rik verteld, zijn ouderdom, zijn gebrek 
aan zelfstandigheid en uiteindelijk zijn keuze voor euthanasie.  

 Het stoplicht : verhalen in eenvoudig Nederlands / Kleijn, de, Piet. - 
Vilvoorde: Uitgeverij Boeklyn, 2021. - 143 p.. - ISBN: 978-94-6388-277-4. -  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stop  

Korte verhalen over herkenbare situaties op niveau B1, bedoeld om het 
leesplezier van anderstalige tieners en volwassenen die Nederlands leren te 
bevorderen.  

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html


31 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 Doe wat met grammatica! Een gids voor wie Nederlands leert / Goossens; 
Wouters, An. - Vilvoorde: Uitgeverij Boeklyn, 2021. - 274 p.. - ISBN: 978-
94-6388-278-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 doew  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.2 doew  

 
Deze gids is een naslagwerk met alle belangrijke regels van het Nederlands 
en is geschikt voor beginners, halfgevorderden, gevorderden, vanaf niveau 

A2 van het Europees referentiekader voor vreemde talen. De gids is verdeeld in 20 
hoofdstukken. De inhoudsopgave geeft een gedetailleerd overzicht van alle items en subitems. 
Er is aandacht voor verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Achter in het boek vind je 
enkele bijlagen. Om grammaticale termen te verduidelijken werd een overzicht in vijf talen 
opgenomen en een overzicht met voorbeeldzinnen. Belangrijke sterke en onregelmatige 
werkwoorden staan bij elkaar. Wie het boek aanschaft, verkrijgt toegang tot digitale oefeningen 
met de unieke codes in het boek.  

 Nieuwe Start! Werken in de zorg: taal voor anderstalige werknemers in de 
zorg - A2 / [s.n.]. - Utrecht: NCB, 2020. - 211 p.. - ISBN: 978-90-5517-218-
4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 nieu  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.2 nieu  

 
In deze methode leren cursisten over taalsituaties en taalhandelingen die 
aan bod komen in de zorg. De woordenschat in deze methode is gericht 

op de zorg. De volgende thema’s komen aan bod: klantcontacten, rapporteren, 
klachtenbehandeling, werkinstructies begrijpen Het uitgangspunt van Nieuwe Start Zorg is dat 
cursisten zelfstandig de Nederlandse taal leren door oefeningen te maken via de e-learning, 
zodat tijdens de lessen zo veel mogelijk aan de communicatieve vaardigheden gewerkt kan 
worden. In de lessen wordt gewerkt uit het cursistenboek met de vaardigheden die niet 
zelfstandig kunnen worden geoefend (zoals spreken en schrijven). Werkwijze: De uitleg, 
oefeningen en opdrachten in het cursistenboek sluiten inhoudelijk en didactisch aan bij het 
digitale materiaal uit de e-learning, waardoor de samenhang tussen e-learning en boek duidelijk 
is. In het boek wordt verwezen naar audio-fragmenten. Deze audio-fragmenten zijn terug te 
vinden in de e-learning evenals de antwoordsleutels van de oefeningen uit het cursistenboek. 
Opgelet: toegang tot het online deel krijg je enkel met vermelding van je factuurnummer.  
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LingobingoBox A1 / Bureau NVT [Nijmegen]. - Nijmegen: Bureau 
NVT, 2022. - speldoos (handleiding, 6 bakjes met elk 75 
opdrachtkaarten, 6 kleuren-dobbelsteen, 5 lingobingokaarten, 
whiteboard, uitwisbare stift, wisser, graaizak met 6 x 20 fiches) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 ling  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 ling  

LingobingoBox A1 is gebaseerd op het Europees Referentiekader 
voor de Talen (ERK), ontwikkeld door ervaren taaldocenten en in de 

praktijk getest door docenten en leerders vreemde talen en NT2. Een taalspel met 450 vvraag- 
en opdrachtkaartjes . Dit spel kun je inzetten voor een leuk en nuttig moment tijdens de NVT- 
of NT2-les. Leerders oefenen op een interactieve manier samen hun spreekvaardigheid, lees- 
en luistervaardigheid, uitspraak, woordenschat, spelling en grammatica.  

 Babili-Bab / Waelpoel-Vogten. - [S.l.]: -, [s.a.]. - <VP> 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 babi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 babi  

 
Ken je nog niet zoveel woorden in het Nederlands? Dan kun je er 
toch al heel veel lol aan beleven! Raden de anderen het 
bijvoorbeeld wanneer jij ‘een stapelbed’ tekent?…of als je ‘een 
tijger’ boetseert? …of als je een woord in je eigen taal zegt? En hoe 

beeld je ‘achteraan’ uit? Babili-Bab is een interactief educatief gezelschapsspel. Het is een 
combinatie van spelopdrachten en coöperatieve taalstimuleringsactiviteiten, allemaal gericht 
op woordenschatuitbreiding. De doelgroep van dit spel zijn anderstalige nieuwkomers vanaf 6 
jaar. Vanaf het startniveau Nederlands lerend tot en met gevorderd niveau. Je werkt aan 
uitbreiding van de woordenschat, verbetering van de communicatieve vaardigheden en draagt 
bij aan bewustwording van het belang van de moedertaal. Het spel is uitgewerkt met 5 
speelborden en een uitgebreide handleiding inclusief achtergrond en legenda. 

https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/babili-bab/ 

The pre-reading roulette / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 1 
speeldoos (1 grote roulette, 3 kleine roulettes, 80 ronde kaarten, 
10 stermunten). - ISBN: 842-6804200392 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 prer  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 prer  

 
Draai de roulette en zoek naar afbeeldingen die beginnen met een 
specifieke letter of foneem, die die letter of dat foneem bevatten, 

of die een specifiek aantal lettergrepen hebben! Een spel met foto's om te helpen woorden 
mentaal in lettergrepen te segmenteren en fonemen en letters op een progressieve manier te 
identificeren. Fonologisch bewustzijn is essentieel om een goede basis te leggen voor het lezen. 

Het segmenteren van fonemen, spelling en het verdelen van woorden 
in lettergrepen met behulp van afbeeldingen is met name 
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aangewezen bij specifieke leerproblemen zoals dyslexie. Dit materiaal kan gebruikt worden om 
te werken aan: aandacht en concentratie, spraak en uitspraak verbeteren, leren lezen, 
fonologisch bewustzijn, woordenschat en verbale vloeiendheid  

 

Bij Babushka / Romanova; Hove, Van. - Ekeren: Studio Sesam, 
2022. - 13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-18-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 bijb  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit verhaal gaat over liefde en de 
bijzondere band tussen kleinkind en grootmoeder. Speelvogel 
Sasha gaat naar haar oma om te ontsnappen aan de klusjes die 

papa en mama haar opdragen. Maar heeft haar babushka wel tijd om te spelen? Met deze 
vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal in groep vertellen en bespreken. De tekst die hoort 
bij de voorste prent, staat steeds op de achterzijde van de laatste prent.  

Donutdag [kamishibai] / Nelissen; Szedja. - Ekeren: Studio Sesam, 
2022. - 13 <PL>. - ISBN: 978-94-92784-20-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 donu  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit humoristische verhaal gaat over 
tweetalig opgroeien, misverstanden en vooral … heel veel donuts! 
Met deze vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal in groep 

vertellen en bespreken. De tekst die hoort bij de voorste prent, staat steeds op de achterzijde 
van de laatste prent.  

 Knuffeldief / Moussaoui, El; Nijs. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. - 
13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-15-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 knuf  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit spannende verhaal is geschikt voor 
de allerkleinste peuters. Met deze vertelplaten of kamishibai kan 
je het verhaal ook in groep vertellen en bespreken. De tekst die 

hoort bij de voorste prent, staat steeds op de achterzijde van de laatste prent.  
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 De koffers van oma / Babazia; Muls. - Ekeren: Studio Sesam, 
2022. - 13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-17-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 koff  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit verhaal gaat over heimwee naar de 
plek waar je geboren bent. Mouna's oma is geboren in Marokko. 
Toen ze met opa trouwde, verhuisde ze naar hier. Oma mist 

Marokko nog steeds. Daarom gaat ze er elk jaar naartoe en met volle koffers komt ze terug. 
Mouna wacht haar oma ongeduldig op. Heeft ze weer een speciaal cadeautje mee? Ze duikt in 
oma's koffers, op zoek naar Marokko … Met deze vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal 
in groep vertellen en bespreken. De tekst die hoort bij de voorste prent, staat steeds op de 
achterzijde van de laatste prent.  

 Mama doet gek / Geest, Van de; Schutter, De. - [Ekeren]: Studio 
Sesam, 2022. - 13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-19-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 mama  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. In dit verhaal merkt Amin dat zijn mama 
anders doet dan anders. Ze zingt luidkeels, blijft planten kopen en 
kijkt de hele tijd op haar telefoon. Amin is een beetje ongerust. Tot 

mama haar nieuwe vriendin aan hem voorstelt. Met deze vertelplaten of kamishibai kan je het 
verhaal in groep vertellen en bespreken. De tekst die hoort bij de voorste prent, staat steeds 
op de achterzijde van de laatste prent.  

Overal cadeautjes / Timouzar; Thijs. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. 
- 13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-16-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 over 

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit vrolijke peuterverhaal gaat over 
nieuwe baby's in een gezin. Ook ontdek je de kleuren in 
verschillende talen (Nederland, Arabisch, Turks, Farsi, Pools, 

Russisch, Frans, Swahili, Sranantongo). Met deze vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal 
ook in groep vertellen en bespreken. De tekst die hoort bij de voorste prent, staat steeds op de 
achterzijde van de laatste prent.  
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Safia en de droombellen / Ould Aissa; Vermaak. - Ekeren: Studio 
Sesam, [s.a.]. - 17 vertelplaten 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 safi  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. In 'Safia en de droombellen' maken we 
kennis met Safia die dromen kan doen uitkomen. Elke keer als Safia 
een briwat eet, komt er een droombel uit haar mond. De boze 

buurvrouw, Mevrouw Hark heeft een wens. Ze droomt van de mooiste bloementuin van de 
stad. Mevrouw Hark vraagt Safia om hulp. Zal Safia de droom van mevrouw Hark waarmaken? 
Met deze vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal in groep vertellen en bespreken. De 
tekst die hoort bij de voorste prent, staat steeds op de achterzijde van de laatste prent.  

 Tamza de menseneter / Ould Aissa; Cruyssen, Van der. - Ekeren: 
Studio Sesam, 2022. - 13 vertelplaten. - ISBN: 978-94-92784-21-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 tamz  

De prentenboeken van Studio SESAM zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Tamza de menseneter bevat 
verwijzingen naar een Berbers volksverhaal. Amar en Silya wonen 
in het land van de zeven bergen. Ze gaan op zoek naar de 

allerzoetste cactusvijgen. Maar ze zijn niet de enigen... Voor kleuters vanaf 3 jaar. Met deze 
vertelplaten of kamishibai kan je het verhaal in groep vertellen en bespreken. De tekst die hoort 
bij de voorste prent, staat steeds op de achterzijde van de laatste prent.  

 

 1000 woorden : een fotokijkboek / [s.n.]. - Antwerpen: Ballon, 2021. - 
1 v. (<NP>). - ISBN: 978-94-032-2278-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 1000  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 1000  

Dit fotoboek bevat 1000 thematisch geordende woorden met rond het 
lichaam, gevoelens, dieren, kleding, speelgoed, voeding, ...  
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Liever niet / Windzak; Buijs. - Rotterdam: Wilde Haren, 2021. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-90-831763-0-7 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 liev  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 liev  

Het prentenboek 'Liever Niet' leert kinderen verhalenderwijs om zelf 
hun grens aan te geven. Manoe gaat mee naar de verjaardag van Oma. 
De feestgangers willen allemaal een kus en knuffel van Manoe. Af en 
toe denkt Manoe 'liever niet'! Dit zorgt voor grappige en spannende 
situaties. Achteraan in het boek staan een aantal regels die je kunnen 

helpen om eigen grenzen aan te geven.  

Kwink memoryspel : herkennen en verkennen van emoties / Hof, 
Van 't; Bijloo. - Amersfoort: Kwintessens, 2019. - 1 doos (40 
memorykaarten, handleiding) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 kwin  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 kwin  

Voor jongere kinderen is het herkennen van emoties soms best 
lastig. Hoe gaan ze om met boosheid, angst, blijdschap, verdriet en 
verbazing? Wat begrijpen ze van andermans emoties en hoe leren 
ze hierover te communiceren? In dit vrolijke memoryspel helpen 

de Kwink-dieren een handje. Zo worden kinderen (4-8 jaar) spelenderwijs sociaal sterker en 
weerbaarder. Kinderen kunnen het spel zelfstandig spelen of onder begeleiding van een 
leerkracht of ouder kind. De kinderen kunnen het spel op de gekende manier spelen, maar door 
met de kinderen in te gaan op de afgebeelde emoties, krijgt het spel meer waarde. 

 Ja & nee : gevoelens / Oud, Pauline. - Hasselt: Clavis, 2020. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-90-448-3798-8. - ISBN: 426484703. - ISBN: 
1281872414 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 jaen  

Wanneer zeg je JA en wanneer zeg je NEE? Wanneer mag je iets wel 
doen en wanneer niet? Kun je zelf ook luisteren als de ander NEE 
zegt? Wat zijn leuke geheimen en wat zijn nare geheimen? Dit boek 
leert dat je zelf de baas bent over jouw eigen lichaam. Weerbaarheid 

en zelfvertrouwen is van groot belang. Samen met de andere delen uit deze serie vormt dit een 
basis voor seksuele voorlichting. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Rutgers en 
Sensoa, kenniscentra op gebied van seksualiteit.  
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 Hoe voel jij je? Een flapjesboek over gevoelens / Gordon; Forshaw. - 
Amsterdam: Witte leeuw, 2021. - 18 p.. - ISBN: 978-94-92901-50-7 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 hoev  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 hoev  

Een boekje om op een toegankelijke manier met kleuters over 
gevoelens te praten.  

 De ik-fabriek: laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht 
/ Wensen, van; Nouws. - Amsterdam: SWP, 2018. - 140 p.. - ISBN: 
978-90-8560-681-9.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 ikfa  

 
Via opdrachten, oefeningen, verhaaltjes, spelletjes en tips leren 
kinderen van 8 tot 12 jaar met hun ouders, leerkrachten, 
kindercoaches en -therapeuten over de samenhang tussen lijf en 
hersenen. Het doel is dat ze 'ik-kracht' ontwikkelen, oftewel 
zelfvertrouwen. Deze ik-kracht kunnen kinderen ontwikkelen in de ik-

fabriek. In dit boek kunnen kinderen ontdekken hoe hun ik-fabriek werkt en hoe ze heel veel 
ik-kracht kunnen maken met als doel de samenwerking tussen lijf en hersenen zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. bron: onderwijsdatabank.nl  
 

 Nu woon ik hier : Oekraïense vertaling van het verwerkingsboek 
voor nieuwkomers / Nederpelt, van; Nijsse; Visser-Lammers. - 
<SL>: Driestar Onderwijsadvies, 2022. - 20 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 nuwo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 nuwo  
Vindplaats URL: https://bit.ly/3kbDpQv  

Het werkboek 'Nu woon ik hier' is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen die vanuit een ander 
land naar Nederland verhuizen. Dit kunnen asielzoekers of immigrantenkinderen zijn. Het 
werkboek werd vertaald voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen en kan gedownload 
worden. Het werkboek helpt hen herinneringen een plekje te geven en nieuwe dingen onder 
woorden te brengen waardoor hun veerkracht wordt vergroot. De Nederlandstalige versie van 
het werkboek kan ook gedownload worden maar is alleen voor digitaal gebruik naast de 
Oekraïense vertaling toegestaan.  

De baas van de piekerfabriek : doeboek met tips en oefeningen om 
angsten en zorgen te verminderen / Veen, Van der. - Amsterdam: 
SWP, 2017. - 48 p.. - ISBN: 978-90-8560-678-9.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 baas  

Dit boek verzamelt allerlei tips, opdrachten, oefeningen en 
voorbeelden voor kinderen die blijvend piekeren. Hierdoor is er geen 
ruimte voor blije gedachten, en zorg en onrust zorgen ervoor dat 
handige gedachten geen toegang meer krijgen. Slapen wordt soms 
een probleem, de schoolprestaties gaan achteruit en vriendschappen 

verlopen moeizaam. Door het doeboek samen door te werken krijgen 
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kinderen een handvat om het piekeren los te laten, ze krijgen weer controle over hun eigen 
gedachten.  

 Reisgids zelfregulerend leren : handleiding voor begeleiders / 
Zwaan. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2020. - 166 p.. - ISBN: 978-
90-8850-982-7.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.6 reis  

Het uitgangspunt van deze Reisgids zelfregulerend leren is dat 
leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn 
door en voor het leerproces. Een omgeving die zelfregulerend 
leren stimuleert, kan dit proces ondersteunen. Reisgids 

zelfregulerend leren is dan ook een middel om zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen 
bij leerkrachten en leerlingen. Vijf aspecten die centraal staan binnen de Reisgids 
zelfregulerend leren zijn: cognitieve strategieën, metacognitieve strategieën, 
organisatiestrategieën, motivationele aspecten en metacognitieve kennis. Voor de begeleiding 
van hoogbegaafde leerlingen worden de strategieën ingezet bij de verwerking van de 
verrijkingsstof. In deze handleiding is de leerkrachttraining opgenomen, achtergrondinformatie 
gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten en de leerlingentraining. bron: 
onderwijsdatabank.nl  

 Happy snacks : mentaal welbevinden / [s.n.]. - Brussel: Gezond 
Leven, 2021. - 1 speldoos (36 driehoekige speelkaarten, 12 ronde 
speelkaarten, 1 handleiding) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 happ ; WEL 3.1.1 happ  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 happ ; WEL 3.1.1 happ  

Happy Snacks is een toolkit om actief aan de slag te gaan met geluk in de klas. Bewust en met 
vaste regelmaat werken aan mentaal welbevinden is namelijk erg belangrijk, ook in het 
onderwijs. Leerlingen leren reflecteren over zichzelf en ontdekken hoe ze geluk actief in 
handen kunnen nemen. Elke leerkracht kan met zijn/haar leerlingen actief aan die 
competenties werken. Hoe? Door actief kleine gelukskes te snacken uit de Happy Snacks-doos. 
bron: gezondleven.be  

 Alles wat was: hoe ga je om met afscheid? / Jensen, Stine; Klompmaker, 
Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2020. - 122 p.. - ISBN: 978-90-206-2243-0. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 alle  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.3 alle  

Alles wat was gaat over afscheid. Afscheid nemen van een persoon, een 
situatie, een huisdier, een plek… Alle kinderen krijgen ermee te maken, 
maar hoe ga je ermee om? Aan de hand van herkenbare situaties, 
waargebeurde anekdotes en filosofische wijsheden geeft Stine kinderen 

inzichten en tips om met verlies of verandering om te gaan. Afscheid nemen kan zwaar zijn, 
maar ook mooi. Want wanneer je afscheid neemt van iets, komt er ook weer ruimte voor iets 
nieuws.  
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 Wanneer je moeder of vader kanker heeft : een werkboek / Verkaik; 
Boelen. - Amsterdam: SWP, 2021. - 95 p.. - ISBN: 978-90-8560-096-1 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 wann  

Als je hoort dat je moeder of vader kanker heeft, dan verandert er veel. 
Je wereld staat ineens op z’n kop. En dat is niet makkelijk. Er zijn vast veel 
dingen die je nog niet weet over de ziekte en de behandelingen. Je weet 
ook niet wat je te wachten staat. Wordt je moeder of vader beter en krijg 
je weer een normaal leven? Je merkt misschien dat je boos, bang of 

verdrietig bent of dat je ineens heel anders doet dan normaal. Hoe ga je hiermee om? In dit 
werkboek kun je met je vragen aan de slag. Je kunt informatie lezen en oefeningen doen. Er 
worden drie ‘taken’ beschreven die je kunnen helpen: informatie vragen, omgaan met je 
gevoelens en belangrijke dingen doen. Je kunt heel veel antwoorden op vragen terugvinden in 
het boek en je leert ook hoe je zelf antwoorden vindt als die er niet in staan. Het is een boek 
waar je zelf in kunt werken en het is ook goed te gebruiken als hulpmiddel om te bespreken 
wat er in je omgaat. Dit werkboek hoort bij een boek voor ouders over het omgaan met kanker: 
Wanneer je als ouder kanker hebt. Een praktische gids voor gezinnen. Naast wetenschappelijk 
onderzoek bevat dit gezinsboek verhalen en tips van ouders en kinderen die te maken hebben 
gehad met kanker in het gezin.  

 5 minuten sociaal / Aarnoudse; Bregman. - Helmond: Onderwijs 
Maak Je Samen, 2021. - 1 doos (42 kaarten). - (5 
minutenspelletjes; 2021: 1). - ISBN: 744-2-944292-21-0.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 5min  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 5min  

40 activiteiten om te werken aan sociale vaardigheden. De 40 
kaarten zijn onderverdeeld in subdomeinen: • Zelfvertrouwen • Een positief en realistisch 
zelfbeeld • Zelfstandigheid • Werken aan een zelfbewuste houding en weerbaarheid • Omgaan 
met je eigen gevoelens, wensen en opvattingen • Omgaan met gevoelens, wensen en 
opvattingen van anderen • Jezelf inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil en denkt • 
Omgaan met conflicten • Aangaan en onderhouden van relaties bron: ondewijsdatabank.nl  

 Breek de stilte : over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij 
kinderen / Sollman. - Huizen: Pica, 2021. - 148 p.. - ISBN: 978-94-92525-
34-5 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 bree  

Dit boek beschrijft op een toegankelijke manier wat selectief mutisme 
inhoudt en hoe het zich verhoudt tot extreme verlegenheid. Kinderen met 
selectief mutisme praten thuis wel, maar in andere sociale situaties, zoals 
op school, niet of zeer weinig. Angst om te praten is de belangrijkste 

oorzaak; in situaties waarin ze niet hoeven te praten, treden ze soms gewoon op de voorgrond. 
Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen voor leraren in het basis- 
en secundair onderwijs.  
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 Kinderen met praatangst leren spreken op school : hulpprogramma voor 
ouders, leerkrachten en therapeuten / Tiggelovend; Vandewalle. - 
Ekeren: Studio Sesam, 2020. - 40 p.. - ISBN: 978-94-92784-07-0.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 kind  

Dit hulpprogramma van de Vereniging Selectief Mutisme biedt ouders, 
leerkrachten, therapeuten en logopedisten praktische handvaten aan om 
kinderen met selectief mutisme te ondersteunen en te leren praten op 
school. Het durven praten wordt spelenderwijs geoefend. Kinderen met 
selectief mutisme zijn niet enkel verlegen, of kijken de kat uit de boom 

zoals wel meer kinderen. Ze blijven zwijgen, zelfs als ze gewend zijn aan de omgeving en aan 
nieuwe mensen. Selectief mutisme is dan ook een angststoornis: de kinderen praten in 
bepaalde situaties jarenlang niet, ook al zijn het thuis vlotte babbelaars.  

 Denktekenen : 45 tekenopdrachten die kinderen aan het denken zetten 
/ Ham, van der; Dijken, van. - Groningen: Filosovaardig, 2012. - 1 doos 
(handleiding, 45 spelkaarten). - ISBN: 978-90-819717-7-5 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 denk  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 denk  
 
45 tekenopdrachten voorzien van denkvragen en citaten om kinderen 
aan het denken te zetten. Kinderen kunnen door te tekenen 
onderzoeken hoe ze over bepaalde dingen denken. De citaten zijn van 

andere kinderen die kinderen verder willen brengen dan een woordenboekantwoord over wat 
bijvoorbeeld macht, vrijheid, de tijd of de ziel is. De opdrachten kunnen alleen of samen 
gemaakt worden. Door met elkaar ideeën uit te wisselen kan een filosofisch gesprek ontstaan. 
De opdrachten zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Bij alle opdrachten zijn ter inspiratie 
illustraties te vinden van Pieter van Dijken. Ook worden er tekentips gegeven.  
 

 School stories : 50 uitdagende raadsels voor oplettende scholieren / [s.n.]. - 
Enschede: Tucker's Fun Factory, 2020. - 1 speldoos (1 speluitleg, 50 kaarten). - 
ISBN: 871-968-9883-11-9 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.3 scho  
 
In deze set vind je 50 uitdagende raadsels voor oplettende scholieren. 
 

 5 minuten didactisch coachen / Leeuwen, van. - Rotterdam: 
Bazalt, 2018. - 1 doos (42 kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.6 5min  

5 minuten didactisch coachen bevat 40 aandachtspunten en 
handvatten die de leerkracht kan toepassen in een gesprek met 
de leerling om die leerling meer eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid te geven in het eigen leerproces. De kaarten 
willen helpen om het coachgesprek structuur te geven en op zo’n 
manier te voeren dat de leerling werkelijk een actieve rol in kan 

nemen. De 40 kaarten zijn verdeeld in vier domeinen: Het gesprek Het leren De communicatie 
De aandacht  
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 De survivalKID naar de middelbare school / Descamps, Luc; Poorten, Van 
der. - Kalmthout: Abimo, 2016. - 138 p.. - ISBN: 978-94-6234-548-5 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 surv  

Boek voor leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar de 
middelbare school. Het boek omvat informatie over bijvoorbeeld het kiezen 
van een studierichting en school, de verschillen tussen de basisschool en de 
middelbare school, hoe je huiswerk en toetsen kunt aanpakken en het 
maken van nieuwe vrienden. bron: onderwijsdatabank.nl  

 
Klasdynamiek : handleiding voor meer verbinding in de klas / 
Groep Intro [Brussel]. - Brussel: Groep Intro, [s.a.]. - 84 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 klas  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 klas 
 
Verbinding tussen leerlingen onderling en met jou als leerkracht is 
dé sleutel om te komen tot een werkbare groepsdynamiek en een 

optimaal leef- en leerklimaat in de klas. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie en 
bruikbare methodieken om als leerkracht te werken aan verbinding. 

 
 Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en grenzen bij 12- tot 14-
jarigen / Gijsel; Laet, De. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 37 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 mijn  

Vindplaats URL: https://bit.ly/3vMQrJC  

In deze lespakketten worden de criteria uit het Vlaggensysteem van Sensoa 
gebruikt. Is een seksuele situatie oké is of niet? Jongeren maken er kennis 
mee en leren ze toepassen op voorbeeldsituaties uit hun leefomgeving. Ze 

leren o.a. dat ze zelf mogen beslissen wie er hun lichaam aanraakt; welke signalen erop wijzen 
dat iemand een aanraking leuk of niet leuk vindt; of hoe ze kunnen reageren op ongewenste 
aanrakingen.  
 
 

Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en grenzen bij 14- tot 16-
jarigen / Gijsel; Laet, De. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 55 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 mijn  
Vindplaats URL: https://bit.ly/38rVJT3  

In deze lespakketten worden de criteria uit het Vlaggensysteem van Sensoa 
gebruikt. Is een seksuele situatie oké is of niet? Jongeren maken er kennis 
mee en leren ze toepassen op voorbeeldsituaties uit hun leefomgeving. Ze 
leren o.a. dat ze zelf mogen beslissen wie er hun lichaam aanraakt; welke 

signalen erop wijzen dat iemand een aanraking leuk of niet leuk vindt; 
of hoe ze kunnen reageren op ongewenste aanrakingen. 
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Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en grenzen bij 16- tot 18-
jarigen / Gijsel; Laet, De. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 49 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 mijn  

In deze lespakketten worden de criteria uit het Vlaggensysteem van 
Sensoa gebruikt. Is een seksuele situatie oké is of niet? Jongeren maken er 
kennis mee en leren ze toepassen op voorbeeldsituaties uit hun 
leefomgeving. Ze leren o.a. dat ze zelf mogen beslissen wie er hun lichaam 

aanraakt; welke signalen erop wijzen dat iemand een aanraking leuk of niet leuk vindt; of hoe 
ze kunnen reageren op ongewenste aanrakingen.  

 
 Praten over sexting : werken rond sexting met 12- tot 18-jarigen / 
Gijsel. - Antwerpen: Sensoa, 2020. - 23 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 prat  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 prat  
Vindplaats URL: https://bit.ly/3MtwZIG 

Waar vroeger jongeren op een stiekeme plek afspraken om elkaars 
lichaam te verkennen of briefjes stuurden, kan dit nu ook online vanop 
de smartphone of laptop. Bij de meeste jongeren verloopt sexting ook 

zonder problemen. Er zijn echter situaties waarin het grensoverschrijdend wordt: iemand 
stuurt de foto’s door of laat de foto’s aan anderen zien iemand zet een ander onder druk om 
foto’s te sturen Met deze bundel vol werkvormen willen we jou als leerkracht motiveren om 
rond sexting aan de slag te gaan. We geven je de handvaten om op een professionele manier 
te reageren op sextingsituaties zodat leerlingen durven je hierover in vertrouwen te nemen. 
Per werkvorm zijn er specifieke lesdoelen die je helpen de juiste werkvorm voor jouw groep te 
vinden.  

 Talentgedreven onderwijs geven : praktische handvatten voor leraren 
basisonderwijs / Pronk; Busschots. - Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2020. 
- 220 p.. - ISBN: 978-90-232-5732-5.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 tale 

Talentgedreven onderwijs geven is een boek dat je kunt gebruiken als een 
speurtocht naar de leerkracht die jij graag wilt zijn. Je krijgt inzicht in wat 
jouw talenten zijn, hoe jij aan je veerkracht bouwt en zelfvertrouwen 
ontwikkelt. Daarbij ontdek je in welke context jij het meest tot je recht 

komt. Als jij ten volle je talent gebruikt, werkt dit inspirerend naar kinderen toe. Het boek geeft 
handvatten hoe je dit elke dag in je werk als (toekomstig) leerkracht kunt gebruiken. In het boek 
wordt regelmatig verwezen naar het online platform MyTalentBuilder.com. De unieke code om 
daarvan gebruik te maken is alleen in het fysieke boek geplaatst.  
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Wonderlijke binnenwereld : aan de slag met Acceptatie en Commitment 
Therapie : een lees en doeboek voor kinderen en jongeren / Steeman; 
Schupp. - [Amsterdam]: Cadans, 2017. - 115 p.. - ISBN: 978-90-8560-682-
6.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 wond  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 wond 

Onze gedachten en gevoelens hebben invloed op ons gedrag en de keuzes 
die we maken, ze bepalen een groot deel van ons leven. Soms zitten deze 
gedachten en gevoelens in de weg, het zijn nare gedachten en de controle 

wordt verloren. In dit boek wordt uitgelegd wat er in de 'binnenwereld' gebeurt en hoe het 
werkt. Het wil helpen bij het begrijpen van gedachten en gevoelens en te leren in woorden aan 
te geven hoe je je voelt. Naast informatie en voorbeelden staan er praktische oefeningen in het 
boek. Het boek wil aan het denken zetten over de eigen persoonlijke ontwikkeling: wie wil je 
zijn en wat er belangrijk is in je leven. Het boek is geschreven voor kinderen en jongeren en de 
mensen om hen heen. De rode draad in het boek is de Acceptatie en Commitment Therapie, 
een nieuwe therapievorm waarvan de leertheorie en recent onderzoek naar gedachten en taal 
de basis vormen. Het boek is eerder verschenen onder de titel Denken, voelen, doen bron: 
onderwijsdatabank.nl  

 Lifehacks voor meiden met autisme : handige tips voor dagelijkse 
problemen / Blijd-Hoogewys; Bezemer; Mol. - Amsterdam: Uitgeverij 
SWP, 2021. - 222 p.. - ISBN: 978-90-8850-979-7.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 life  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.4.2 life 

In de periode van 8 tot 18 jaar kan het leven behoorlijk ingewikkeld zijn. 
Als meisje met autisme kun je je handen vol hebben aan alle uitdagingen 
van het dagelijks leven. Lifehacks voor meiden met autisme is een 

eigentijds en vlot geschreven boek voor meisjes en meiden met autisme. Het geeft informatie, 
tips en soms eenvoudige oefeningen voor allerlei thema’s waar deze meisjes in hun (dagelijks) 
leven tegenaan kunnen lopen: samenwerken, huiswerk maken, roddelen, keuzestress, 
overprikkeling, ingewikkelde gevoelens, puberteit, kleding, make-up, verliefdheid en 
seksualiteit. Het boek bestaat uit ruim veertig korte hoofdstukken over afgebakende 
onderwerpen. Ze beginnen steeds met het verhaal van een basisschoolmeisje en een 
middelbare schoolmeisje met autisme. Daarna volgen informatie en weetjes, worden er tips 
gegeven voor de meisjes zelf, maar ook voor hun vriendinnen, ouders en leerkrachten. Dit zijn 
de zogenaamde ‘lifehacks’ die het leven wat makkelijker maken. Ook hulpverleners kunnen dit 
boek goed gebruiken om meisjes inzicht en handvatten te geven hoe om te gaan met hun 
autisme in specifieke situaties. En het helpt bestaande opvattingen over autisme bij meisjes te 
verhelderen en waar nodig te nuanceren.  
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 Groeien met mindset : 9 aanraders / Raeijmaekers. - Dordrecht: 
Instondo, 2018. - 94 p.. - (TIB tools; 22). - ISBN: 978-94-6317-053-6.  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 groe 

Een school is voortdurend in ontwikkeling en op alle niveaus een lerende 
organisatie. Het is daarom van belang dat teams en leerlingen in beweging 
blijven en zodoende het beste uit zichzelf halen. De mindsettheorie van 
Carol Dweck verklaart waarom ontwikkeling soms hapert en biedt veel tips 
en tools om groei te faciliteren. In deze TIBtool kom je te weten wat het 
verschil is tussen een vaste mindset en een groeimindset. Je ontdekt hoe 

deze overtuigingen bepalend zijn voor de manier waarop je omgaat met uitdagingen, 
hindernissen, inspanningen, kritiek en succes van anderen. Je krijgt antwoord op vragen als: 
Hoe stel je uitdagende doelen in je leerzone? Hoe zet je procesgerichte feedback in om 
ontwikkeling te stimuleren? Waarom is het van belang je focus te verschuiven van presteren 
naar leren? Hoe dragen fouten bij aan groei? Wat zijn leerkuilen en hoe kom je erdoorheen? 
Hoe help je jezelf en anderen bij frustrerende leermomenten? En hoe creëer je door middel 
van 'groeitaal' een groeigericht pedagogisch klimaat binnen je school?  

 Brain Blocks : handboek voor het werken met Brain Blocks / Ven, 
van de. - Enschede: BoekenGilde, 2021. - 328 p.. - ISBN: 978-94-
6402-865-2. - ISBN: 1281891547 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 brai  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 brai 

Brain Blocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de 
hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van 
reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor 

ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Het handboek bevat 
informatie die aan bod komt in de basiscursus Brain Blocks, en ook veel nieuwe zaken die aan 
bod zullen komen in de gevorderdencursus met onderwerpen als: angst, hechting, verlies en 
rouw, trauma, depressie, antisociale gedragsproblematiek en ADHD. Verder staan in het boek 
een aantal casussen uitgewerkt die de lezer kunnen helpen en inspireren.  

 Emotionele intelligentie voor jongeren / Keersmaekers. - Tielt: Lannoo, 
2021. - 175 p.. - ISBN: 978-94-014-7812-0 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 emot  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 emot 

Er is meer nodig in het leven dan wat we op school leren. Helaas vernauwen 
we intelligentie te vaak tot het puur cognitieve: goed kunnen onthouden, 
verbanden kunnen leggen, een scherp wiskundig inzicht... Allemaal 
belangrijke vaardigheden, maar als je gelukkig én succesvol in het leven wilt 
staan, heb je meer nodig dan dat. Denk aan goed kunnen omgaan met je 

emoties, empathisch communiceren of optimistisch en hoopvol ingesteld zijn. Als je 
emotioneel intelligent bent, beschik je over heel wat life skills die je helpen om vlot de vele 
uitdagingen te trotseren die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. In dit inspirerende 
boek zet Elke Keersmaekers de verschillende bouwstenen van emotionele intelligentie op een 
rij en koppelt deze aan concrete tips en oefeningen. Zo kun je samen met je tiener aan de slag 

om zijn of haar veerkracht te versterken. bron: flaptekst  
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Doe je mee? Een eigenwijs spel / Spanjers. - <SL>: Semmie 
Sprekend Spel, 2014. - 1 doos (9 spelborden, 1 dobbelsteen, 6 
pionnen, 162 fiches, 275 opdrachtkaarten, 1 kladblok, 1 potlood, 
spelregels). - ISBN: 978-94-92031-22-8 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 doej  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 doej 

Doe je mee? is een bordspel voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking vanaf 14 jaar en hun omgeving. Aan de 

hand van vragen, stellingen, foto's en opdrachten over onderwerpen die belangrijk zijn in het 
leven kan je met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit van leven en meedoen in de samenleving. 
In de uitgebreide handleiding staan verschillende spelvormen omschreven die gebruikt kunnen 
worden afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het spel kan gespeeld worden met 2 
tot 6 spelers en duurt 45 minuten (of de tijd die je zelf bepaalt).  

 Kletskaarten / Mijland. - Oirschot: Quirijn, 2015. - 1 speldoos (2 
kaarten speluitleg, 54 kaarten). - ISBN: 978-90-79596-31-7 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 klet 
 
Kletskaarten om op eenvoudige manier in gesprek te komen met 
individuen of groepen. Kaarten die op verschillende manieren te 
gebruiken zijn, bijvoorbeeld in de mentorles, tijdens een gesprek 
met een leerling, in een teamvergadering, bij de kennismaking op 

de sportclub of tijdens een schoolreisje. Veel jongeren vinden het helpend als ze beelden 
kunnen gebruiken om iets te vertellen. Voor begeleiders, IB'ers, mentoren, schoolleiders, 
groepsleerkrachten, sportcoachen, trainers/opleiders, zorgcoördinatoren of counselors 
 

 Wij lossen het zelf wel op! Een handleiding bij peer mediation of 
leerlingenbegeleiding op school / Coppens. - Brussel: Politeia, 2018. - 101 
p.. - ISBN: 978-2-509-03317-8 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.5 wijl 

Peer mediation is een methode waarbij kinderen en jongeren leren om zelf 
conflicten aan te pakken. Het is een bouwsteen van een herstelgericht 
schoolklimaat dat iedereen betrekt en waar iedereen verantwoordelijkheid 
krijgt. Iedereen wordt uitgenodigd om samen een vangnet te vormen voor 

elkaar en er dus voor te zorgen dat het risico om geschaad te worden beperkt blijft. Het boek 
‘We lossen het zelf wel op! Een handleiding bij peer mediation of leerlingbemiddeling op 
school’ wil scholen helpen in het oplossen van conflicten en het stimuleren van 
leerlingbetrokkenheid, hen kennis te laten maken met het project peer mediation en er zelf 
mee aan de slag te gaan.  

 

 Flirtertwister: Is't ok? Niet zeker? Check het! / Sensoa: Vlaams Service- en Expertisecentrum 
voor Seksuele Gezondheid en HIV [Antwerpen]. - Antwerpen: Sensoa, 2021. - spelbord met 3 
draaischijven 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 flir  

Vindplaats URL: https://www.allesoverseks.be/flirtertwister 
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Tot waar vind jij seksueel gedrag nog oké? En iemand anders? Speel dit spel met een vriend(in), 
partner, een kennis of collega! De FlirterTwister kan ondersteuning bieden om het gesprek rond 
seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te gaan. Het biedt de mogelijkheid om diverse 
situaties aan bod te laten komen door aan elk rad te draaien ('met wie', 'wat' en 'wanneer'). 
Het kan daarbij gaan om situaties die helemaal oké zijn tot situaties die duidelijk 
grensoverschrijdend zijn. De FlirterTwister kan ingezet worden om zowel bij zichzelf als bij de 
ander af te toetsen of het gedrag oké is. Ook kan besproken worden of en hoe men zou kunnen 
reageren wanneer omstanders deze situatie zien gebeuren.  

 Liefde en zo : tips over relaties / Steutel; Wadman; Oost Lievense. 
- Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 53 p.. 
- (Vierkant-reeks; 6). - ISBN: 978-90-8696-513-7 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 lief 

Een boekje vol advies, tips en richtlijnen over relaties, verliefdheid 
en veilig vrijen. Enkele voorbeelden: Hoe gaat de eerste 
kennismaking? Hoe is de eerste keer seks? Wat zeg je tegen je 
aanstaande schoonouders? Allemaal situaties waar 

(jong)volwassenen zich soms geen raad mee weten. Geschreven in makkelijke taal, telkens 
opgesplitst in korte en rijkelijk geïllustreerd. bron: sensoa.be  

 Providing relationships and sex education for special learners : an essential 
guide for developing RSE provision / Bray. - Abingdon: Routledge, 2022. - 
154 p.. - ISBN: 978-1-138-48747-5 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 prov 

This book provides practical guidance for teachers and Special Educational 
Needs Coordinators (SENCOs) who require the knowledge, skills and 
confidence to deliver effective RSE to young people with Special 
Educational Needs. It offers both specific support tailored to pupils with 

Profound & Multiple Learning Difficulties (PMLD) and Severe Learning Difficulties (SLD), Down's 
Syndrome and Autism, as well as broad support to embed a whole-school approach in 
mainstream and special settings. Chapters guide the reader through a range of key topics, with 
advice, strategies and ready-to-use resources to teach RSE in a positive and respectful way. For 
education professionals, residential care providers, and anybody looking to support young 
people with Special Educational Needs as they learn about relationships and sex. It will also 
help schools to meet statutory requirements covering the delivery of Relationships and Sex 
Education.  

 Tussen de lakens : lespakket over relaties en seksualiteit voor 
anderstalige nieuwkomers / Gijsel; Spruyt; De Bie. - Antwerpen: 
Sensoa, 2022. - 1 doos (<VV>) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 tuss  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 tuss 

'Tussen de lakens' is een interactief lespakket over relaties en 
seksualiteit voor anderstalige nieuwkomers. Dit lespakket is 
speciaal ontwikkeld voor onthaalklassen voor anderstalige 

nieuwkomers en geïnspireerd op de methodiek Tussen de lakens. Alle 
belangrijke thema's komen aan bod: het lichaam, zwangerschap en 
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anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, liefde en relaties, wensen en grenzen. 
De voorkennis van OKAN-leerlingen valt moeilijk in te schatten: iedere OKAN-klas is anders. 
Daarom is Tussen de lakens OKAN makkelijk aanpasbaar: de lesgever is vrij om de volgorde te 
kiezen. Bijna elke werkvorm is voorzien van differentiatietips om deze aan te passen aan de 
vaardigheden en behoeftes van de groep.  

 Mindfulness voor scholen : praktische oefeningen voor leraren en 
leerlingen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs / Hennik, van. - 
Nieuwerkerk aan de IJssel: Asoka, 2017. - 125 p.. - ISBN: 978-90-5670-353-
0. - ISBN: 970400013 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.4 mind 

In onze snelle maatschappij krijgen niet alleen volwassenen, maar zeker ook 
kinderen het steeds drukker. Hierdoor kan er bij leerlingen op school veel 
onrust zijn, gaat hun aandacht alle kanten op en kunnen ze zich vaak 

moeikijk concentreren. Mindfulness lijkt hierop een liefdevol en werkzaam antwoord te zijn. 
Dit boek biedt korte, effectieve mindfulness-oefeningen voor leraren en leerlingen in het basis-
, voortgezet- en beroepsonderwijs. Mindfulness is ons natuurlijk vermogen aandacht te hebben 
bij wat we doen, denken en voelen zonder er meteen op te reageren. Veel leerlingen ervaren 
stress, gevoelens van isolatie, onzekerheid en faalangst. Inbouwen van rustmomenten om in 
balans te blijven gaat niet vanzelf en integratie van mindfulness helpt daar zeker bij. 
Mindfulness wordt al op diverse scholen in binnen- en buitenland aangeboden: het biedt 
concrete vaardigheden om de concentratie te verbeteren en stress te voorkomen. De lengte 
van de oefeningen variëren van 1 tot 10 minuten.  

 Nog steeds druk en dromerig : werkboek voor tienermeiden met ADHD / 
Sande, van de. - Amsterdam: Cadans, 2021. - 186 p.. - ISBN: 978-90-
8560-092-3 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 nogs  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.4.2 nogs 

Nog steeds druk en dromerig geeft een kijkje in het leven van Kiki, een 
tiener met ADHD. Ze kan heel druk zijn én heel dromerig. In dit boek 
vertelt ze over haar belevenissen, die vaak leuk, grappig en spannend zijn 
en soms vervelend. In haar dagboek schrijft ze hoe ze zich voelt en wat ze 

denkt, wat ze goed kan en wat haar moeite kost. Hoewel ze het niet altijd gemakkelijk vindt om 
ADHD te hebben, komt het haar ook goed van pas. Dit boek is bedoeld voor tienermeiden met 
(kenmerken van) AD(H)D. Met de korte hoofdstukken, opdrachten en tips in dit boek ontdekken 
jongeren hoe ADHD er bij hen uitziet, waar ze goed in zijn (hun kwaliteiten en talenten) en wat 
ze lastig vinden. Thema's die aan bod komen zijn onder andere school, vriendinnen, 
impulsiviteit, plannen, reizen, feesten en drugs en alcohol.  
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 Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies : 
praktische strategieën voor thuis en op school / Dawson; Guare; Scheen. - 
Amsterdam: Hogrefe, 2021. - 288 p.. - ISBN: 978-90-79729-59-3 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 coac  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 coac 

Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door 
zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om 
dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk 

geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen door de juiste vragen te 
stellen en gerichte opdrachten te geven. Met een gestructureerd programma leidt een 
kwartiertje hulp per dag al tot een versterking van executieve functies en aanzienlijk betere 
schoolprestaties. In Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies 
presenteren de auteurs een bewezen effectief coachingsmodel. Aan de hand van een helder 
stappenplan leren kinderen en adolescenten niet alleen beter plannen en organiseren, maar 
ook hoe zij hun timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing kunnen verbeteren. 
Elke stap in het coachingsproces is voorzien van duidelijke instructies en werkbladen. Naast 
individuele coaching door een volwassene komen ook klassebrede coaching en coaching door 
een medeleerling aan bod. bron: hogrefe.com  

 Mindset in de klas : 200 groeitips: inspiratie voor elke schooldag 
/ Raeijmaekers; Lous. - Breda: Het TalentenLab, 2020. - 1 v. 
(<LOS>). - ISBN: 978-90-826910-3-0 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 mind 

In deze map vind je 200 groeitips waarmee je 40 schoolweken 
lang iedere dag actief aan de slag kunt gaan met het versterken 
van de groei en ontwikkeling van jezelf en je leerlingen. Geen 
lessen, geen voorbereiding, geen grote tijdsinvestering. Wel 

inspirerende uitdagingen, reminders, quotes, stellingen en uitnodigende vragen. Voor iedere 
schooldag één. bron: flaptekst  

 Op weg naar (betaald) werk : werkboek om anderstaligen vooruit te 
helpen / Sleutel. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 
2021. - 93 p.. - ISBN: 978-90-8696-585-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 opwe  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.8 opwe 

Dit werkboek is bedoeld voor nieuwkomers die niet zo makkelijk werk 
vinden. Het is een handige leidraad voor een-op-een trajecten. 
Bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk, in de taalhuizen en in de bibliotheek. 
Met dit werkboek kunnen nieuwkomers lezen, praten en opdrachten 

maken over wat ze al kunnen en nog willen leren, welke banen er zijn, welke banen bij hen 
passen, hoe ze vacatures vinden en hoe ze solliciteren. Het werkboek geeft ook informatie over 
het loonstrookje, belastingen, vakantiedagen, samenwerken en wat je kunt doen bij 
discriminatie op het werk. 

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html


49 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 
De drijvende dokters / Vandersteen, Willy; Gucht, van, Peter; Morjaeu, 
Luc. - Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2021. - 1 v. (<NP>). - (De 
avonturen van Suske en Wiske; 360). - ISBN: 978-90-02-27144-1 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.5 drij 
 
Deze speciale uitgave in de stripreeks Suske en Wiske gaat over Mercy 
Ships, de liefdadigheidsorganisatie die medische hulp levert in Afrika. 
Sidonia gaat aan de slag als vrijwilliger voor de organisatie, maar al snel 
merkt ze dat er een aantal zaken niet in de haak zijn. Wanneer Sidonia de 

zaak wil onderzoeken, verdwijnt ze spoorloos. Suske en Wiske snellen te hulp maar komen tot 
hun ontzetting te laat om tante te redden. Met bijgevoegd 8 extra informatiepagina's over de 
werking van Mercy Ships.  

Ben jij een alwetende of een niet-wetende leraar? Een praktische leidraad voor moedige 
onderwijsprofessionals die spannende mondiale thema's bespreekbaar willen maken op school 
/ HUMMUS [Mechelen]. - Brussel: Enabel, 2022. - 1 v. (<NP>) 
URL: https://bit.ly/3vFI9n4 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 benj 

Leraren vinden het moeilijk om te praten over onderwerpen die een klas verdelen. Ze worstelen 
met hun rol. Vaak hebben ze een eigen standpunt in de mondiale kwesties die de klas 
binnenkomen, of het nu gaat om de klimaatopwarming, migratie, het pietendebat of sociale 
ongelijkheid. Maar wat doe je met dat eigen standpunt? Deze leidraad helpt je bewust te 
worden van de rol die je als leraar of educatief begeleider in gesprek met de klas opneemt en 
stil te staan bij de effectiviteit ervan: draag je bij aan polarisatie of juist aan verbinding? 
Inspiratie voor de tips en tools in deze leidraad komt van de filosofie en tools van Deep 
Democracy. Dit is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflictresolutie, maar 
evenzeer een didactische tool om op een meerstemmige manier in gesprek te gaan over 
mondiale thema's. 

 
Evalueren van wereldburgerschapscompetenties : verkenning van enkele schoolpraktijken / 
Nobels; Hacht, Van. - Brussel: Enabel, 2022. - 20 p. 
URL: https://bit.ly/3v1zAUc 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 eval 

Wereldburgerschapseducatie wil mondiaal bewustzijn en kritisch burgerschap stimuleren door 
in te zetten op kritisch denken, empathie, solidariteit, participatie en debat. Dit vraagt van een 
leerling sociaal-emotionele en gedragsmatige competenties die niet altijd in de klassieke 
evaluatiemethoden te vangen zijn. Bovendien zijn scholen zoekende, zeker met de nieuwe 
eindtermen secundair, omdat deze competenties niet binnen één vak te realiseren en te 
evalueren zijn. Kruit onderzocht hoe scholen hun evaluatiebeleid en het meten van 
wereldburgerschapscompetenties in praktijk brengen. Ze vroegen onderwijskoepels, 

educatieve organisaties en scholen hoe zij de groeiwinst van 
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leerlingen zichtbaar maken. De verhalen van scholen inspireerden tot vier beeldverhalen die 
de praktijk illustreren. 

 
 

Oorlogen en conflicten / Huijzer; Siemensma; Mersbergen, van. - Groningen: 
Noordhoff, 2017. - 24 p.. - (Junior informatie; 2017: 02). - ISBN: 978-90-01-
87487-2 
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 oorl 

Deel uit de reeks informatieve boeken voor 9- t/m 11-jarigen. Moeilijke 
woorden worden in de trefwoordenlijst verklaard en in de rubriek 'Als je nog 
meer wilt weten' vinden je leerlingen verdere leestips. Bij elk boek hoort een 

Plusboekje met verwerkingsvragen en -opdrachten op vier niveaus. Daarmee kunnen leerlingen 
zelfstandig aan de slag, de antwoorden staan achterin het boekje. Dit deel gaat over oorlogen 
en conflicten. Oorlogen en conflicten zijn dagelijks in het nieuws. Vliegtuigen bombarderen 
steden in puin, rebellen trekken schietend van dorp naar dorp, duizenden mensen vluchten 
voor het geweld, zelfs kinderen moeten soms meevechten. Hoe ontstaan conflicten en hoe 
kunnen ze uitgroeien tot oorlogen? En hoe kunnen ze voorkomen worden? 

 
Digitale inclusie / Febelfin. - Brussel: Febelfin, [s.a.]. - 17 p. 
URL: https://bit.ly/39bsnc1 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 digi 

Een groot deel van ons leven speelt zich af online of gebeurt digitaal. 
Velen vinden snel hun weg in de digitale wereld maar dat geldt niet 

voor iedereen. Aan de hand van dit document biedt Febelfin, de koepelorganisatie van de 
financiële sector, hulp en begeleiding. Het is een handig overzicht van alles wat je moet weten 
om vlot en veilig digitaal te betalen en online je geldzaken te regelen. Een hele reeks 
onderwerpen komt aan bod: van phishing tot geldezels en vele andere fraudevormen, maar 
ook de tendensen en principes van digitaal betalen en bankieren. Met dit materiaal kan je aan 
de slag om anderen wegwijs te maken in de digitale wereld of om je eigen kennis en 
vaardigheden te verbeteren.  

 Ithaka Media Lab : lespakket media-educatie voor het ISK-
onderwijs / Leurs; Sprenger; Bruinenberg; Omerovic. - Utrecht: 
Stichting Common Frames, 2021. - 114 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 itha  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 itha 

  
Ithaka Media Lab is een lespakket media-educatie ontwikkeld voor jongeren die onderwijs 
volgen binnen internationale schakelklassen (ISK) of OKAN in Vlaanderen. Het is een op maat 
gemaakt aanbod voor deze doelgroep op het gebied van mediawijsheid en beeldtaal. Het 

werken met media blijkt een uitstekende vorm om op nieuwe 
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manieren met de ontwikkeling van jonge nieuwkomers bezig te zijn. In vier modules kunnen 
OKAN-leerkrachten zelf aan de slag met media-educatie.  

 Mediajungle / Bloembergen. - Leeuwarden: Klare Koek, 
[s.a.]. - 1 doos (2 spelborden, 5 spelfiguren, 5 plastic 
voetjes, instructiesticker) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 medi  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 medi 

De Mediajungle is een bordspel in combinatie met een 
(web)app waarmee spelers vanaf 8 jaar aan de hand van 

filmpjes, doe- en discussieopdrachten in gesprek gaan over mediagebruik. Van selfies, gamen 
en fun tot en met gameverslaving, pesten en sexting. Het spel wordt gespeeld met 2 tot 5 
spelers en duurt 30 tot 60 minuten.  

 
 De binnenkant van mij / hooks, bell; Raschka. - Amsterdam: ROSE stories, 
2021. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-831455-2-5 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 binn  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 binn 

Aan de hand van dit prentenboek kan je met jonge kinderen praten over 
het thema huidskleur en de vooroordelen die hierrond leven. Het 
eenvoudige verhaal toont dat er verschillende huidskleuren zijn, dat je huid 
maar een laagje is dat omheen je rijke binnenkant zit, dat je jezelf mag laten 

zien en zijn wie je bent.  

 De dag dat jij begint / Woodson, Jacqueline; López; Vendel, van de, 
Edward. - Mechelen: Baeckens Books, 2021. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-
94-6429-021-9. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 dagd  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 dagd 

Voor veel kinderen is de eerste schooldag spannend. Maar als je uit een 
ander land of een andere cultuur komt, is het helemaal spannend of je 
'erbij past'. De twee kinderen uit dit verhaal zijn beiden van kleur en heel 

onzeker of ze wel vriendjes zullen maken in hun nieuwe klas. Ze kijken naar hoe de kinderen 
spelen, hoe ze eruit zien, wat ze eten tussen de middag. Dat is heel anders dan wat zij gewend 
zijn. Het is niet makkelijk om je plek te vinden in een omgeving waar niemand je kent. Een 
ontroerend prentenboek waarin iedereen die zich wel eens buitengesloten heeft gevoeld zich 
zal herkennen. Met de boodschap dat alles wel goed komt, het duurt wel even, maar je zult je 
op een dag echt thuis voelen. In de bijhorende bundel met lessuggesties vind je tips om te 
werken rond het boek door klasgesprekken, verbindende spelletjes en opdrachten, verbindend 
knutselen.  
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Mijn haar! / Lee; Fatimaharan. - Kalmthout: Pelckmans, 2020. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-94-6383-034-8.  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 mijn 

Verhaal op rijm over een meisje dat bijna jarig is en niet weet wat 
voor kapsel ze dan zou willen. Ze gaat samen met haar ouders naar 
de kapper en alle mogelijke kapsels komen voorbij. Van prachtige 
dreadlocks tot mooie cornrow vlechtjes en alles daartussenin. Maar 

wat zou ze nu gaan kiezen? Het boek laat kinderen kennismaken met verschillende soorten 
haar en draagt bij tot een positief zelfbeeld.  

 Caleidoscopia : spelen met diversiteit / Pereira; Kessler; Tjoa; Tijen, 
van; Duin, van; Kiymazaslan; Buurman-Kutsal. - Antwerpen: Garant, 
2021. - Kaartspel (speluitleg, 80 kaarten). - ISBN: 978-90-441-3847-
4. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 cale  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 cale 

Het boek Caleidoscopia, Spelen met diversiteit: Theorie, Praktijk en Ervaring, richt zich op 
professionals die in hun werk aandacht hebben voor diversiteit en inclusie en de invloed 
daarvan op hun eigen positie en op die van de mensen met wie ze werken en samenwerken. 
Deze tweede, geactualiseerde druk legt een verbinding tussen diversiteitstheorieën, het 
analysemodel 'intersectioneel denken' en ervaringen in het omgaan met diversiteit en inclusie. 
Inspiratiebronnen, methodische uitgangspunten en diversiteitskwaliteiten worden beschreven. 
Ook zijn vijftig werkvormen met de diversiteitskaarten opgenomen. De Caleidoscopiakaarten, 
het diversiteitsspel, bestaat uit acht setjes van negen gekleurde kaarten plus een blanco kaart, 
waarop acht dimensies van diversiteit in negen talen benoemd zijn: Nederlands, Arabisch, 
Chinees, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Spaans en Turks. Doel van dit spel is om de invloed van 
diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken en spelenderwijs te leren omgaan met 
verschillen en overeenkomsten tussen mensen: in levensfase, genderidentiteit, etniciteit, 
levensvisie, socialisatie, talent en beperking, sociale klasse, opleiding en beroep.  

 Bij Babushka / Romanova; Hove, Van. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. - 24 
p.. - (Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 02). - ISBN: 978-94-
92784-11-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 bijb  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 bijb  

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. De boekjes zijn cultuursensitief, doorbreken stereotype beeldvorming en 
superdiversiteit komt vanzelfsprekend aan bod. Dit verhaal gaat over liefde en de bijzondere 
band tussen kleinkind en grootmoeder. Speelvogel Sasha gaat naar haar oma om te ontsnappen 
aan de klusjes die papa en mama haar opdragen. Maar heeft haar babushka wel tijd om te 
spelen? Bijgevoegd is een knipblad met een memory.  
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 Donutdag / Nelissen; Szejda. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. - 24 p.. - 
(Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 04). - ISBN: 978-94-92784-13-
1 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 donu  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 donu 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. Dit humoristische verhaal gaat over tweetalig opgroeien, misverstanden en 
vooral … heel veel donuts! Voor kinderen vanaf 3 jaar. Bijgevoegd is een knipblad met een 
memory.  

 Knuffeldief / Moussaoui, El; Nijs. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. - 24 p.. 
- (Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 06). - ISBN: 978-94-92784-
08-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 knuf  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 knuf 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. Dit spannende verhaal is geschikt voor de 

allerkleinste peuters. Met achterin het boek een zoekplaat en bijgevoegd een knipblad met 
memory.  

 De koffers van oma / Babazia; Muls. - Ekeren: Studio Sesam, 2022. - 24 
p.. - (Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 05). - ISBN: 978-94-
92784-10-0 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 koff  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 koff 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. Dit verhaal gaat over heimwee naar de plek waar je geboren bent. Mouna's 
oma is geboren in Marokko. Toen ze met opa trouwde, verhuisde ze naar hier. Oma mist 
Marokko nog steeds. Daarom gaat ze er elk jaar naartoe en met volle koffers komt ze terug. 
Mouna wacht haar oma ongeduldig op. Heeft ze weer een speciaal cadeautje mee? Ze duikt in 
oma's koffers, op zoek naar Marokko … Achterin het boek vind je een knutseltip: een tuin van 
bloemenhanden maken. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Bijgevoegd is een knipblad met 
een memory.  

 Overal cadeautjes / Timouzar, Khadija; Thijs. - Ekeren: Studio Sesam, 
2022. - 24 p.. - (Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 01). - ISBN: 
978-94-92784-09-4 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 over  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 over 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. Dit vrolijke peuterverhaal gaat over nieuwe baby's 

in een gezin. Achteraan in het boek ontdekkun je de kleuren in verschillende talen (Nederland, 
Arabisch, Turks, Farsi, Pools, Russisch, Frans, Swahili, Sranantongo) ontdekken. Bijgevoegd is 
een knipblad met een memory.  
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 Tamza de menseneter / Ould Aissa; Cruyssen, Van der. - Ekeren: 
Studio Sesam, 2022. - 24 p.. - (Sesam superdiverse kinderboeken; 
2022: 03). - ISBN: 978-94-92784-14-8 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 tamz  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 tamz 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en kleuters 
van Studio SESAM. Tamza de menseneter bevat verwijzingen naar een 

Berbers volksverhaal. Amar en Silya wonen in het land van de zeven bergen. Ze gaan op zoek 
naar de allerzoetste cactusvijgen. Maar ze zijn niet de enigen... Voor kleuters vanaf 3 jaar. In 
het boek zit een knipblad met een memory.  

 Mama doet gek / Geest, Van de; Schutter, De. - Ekeren: Studio 
Sesam, 2022. - 24 p.. - (Sesam superdiverse kinderboeken; 2022: 07). 
- ISBN: 978-94-92784-12-4 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 mama  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 mama 

Deel uit de reeks superdiverse prentenboeken voor peuters en 
kleuters van Studio SESAM. In dit verhaal merkt Amin dat zijn mama 

anders doet dan anders. Ze zingt luidkeels, blijft planten kopen en kijkt de hele tijd op haar 
telefoon. Amin is een beetje ongerust. Tot mama haar nieuwe vriendin aan hem voorstelt. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Bijgevoegd is een knipblad met een memory.  

 Euroguide handboek : Vlaamse versie / [s.n.]. - <SL>: Europese Unie, 
2022. - 231 p. 
URL: https://bit.ly/37xFHa0 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 euro 

Het project EUROGUIDE probeert diversiteit in de eerste plaats te zien als 
een realiteit met heel veel uitdagingen en kansen. De doelstelling van het 
project is tweeledig. Enerzijds scholen, onderwijsprofessionals en 
jongerenorganisaties ondersteunen in het omgaan met etnische, culturele 

en levensbeschouwelijke diversiteit. Anderzijds een kader aanbieden ter preventie van 
problematische radicalisering en polarisering. De E-Learning Tool is een interactieve versie van 
het EUROGUIDE handboek, gebaseerd op gesprekken en ervaringen met verschillende 
focusgroepen verspreid over heel Vlaanderen. De EUROGUIDE reikt een gedeeld en verbindend 
kader aan en toont hoe we de diversiteit in onze samenleving als een kracht en meerwaarde 
kunnen aanwenden. De focus ligt op drie grote luiken: Samenleven, Gender & Identiteit, 
Samenleving & Ideologie. Tevens biedt de EUROGUIDE een aantal praktische oplossingen voor 
specifieke problemen en worden er tools rond mediawijsheid aangeboden waarmee 
eerstelijnswerkers jongeren bestendiger kunnen maken tegen alle vormen van extremisme.  
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Gebakken rijst met van alles en nog wat!!! / Kartosen-Wong; Kartosen-
Wong; Koutamanis. - Amsterdam: ROSE stories, 2021. - 1 v. (<NP>). - 
ISBN: 978-90-831455-6-3 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 geba 

In dit spannende verhaal is er een kookwedstrijd op school. Na dagenlang 
twijfelen, weet Yuna eindelijk wat ze gaat maken voor de kookwedstrijd: 
Gebakken Rijst Met Van Alles En Nog Wat. Maar in haar héééle huis is 

geen rijstkorrel te vinden! Yuna roept de hulp in van haar matties Louise, Omar en Simone.  

 Het mooiste blauw / Muhammad; Aly. - Amsterdam: Rose Stories, 
2021. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-831455-7-0 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 mooi  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 mooi 

Faizah weet dat haar eerste schooldag bijzonder gaat worden. Het is 
de eerste dag dat haar oudere zus Asiya een hijab draagt, die prachtig 
blauw is. Maar niet iedereen ziet een hijab als iets moois en Faizah 

moet nieuwe manieren vinden om sterk te zijn als ze kwetsende en verwarrende woorden te 
horen krijgt. Olympisch medaillewinnaar Ibtihaj Muhammad brengt lezers in Het mooiste blauw 
een hoopvol, universeel verhaal over nieuwe ervaringen en over trots zijn op wie je bent.  

 De wereld in je klas : over de strepen: handleiding voor 
leerkrachten / Studio Globo. - Brussel: Studio Globo, 2021. - 63 
p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 over 

Handleiding van het inleefproject 'De wereld in je klas. Over de 
strepen' voor leerkrachten en leerlingen van het vierde en vijfde 
leerjaar van het basisonderwijs. Met dit project ontdek je de 

rijkdom en uitdagingen die diversiteit kan bieden. De zebra en zijn strepen komen telkens terug 
als symbool voor diversiteit. Diversiteit wordt bekeken vanuit drie invalshoeken: hoe iedereen 
uniek is, hoe sommige mensen hetzelfde zijn, hoe alle mensen hetzelfde zijn. Deze handleiding 
biedt een overzicht van het vierdelig traject en wijst de weg naar alle ondersteunende 
materialen. Het traject bestaat uit een vormingsdag voor de leerkracht, een intensieve 
voorbereiding in de klas aan de hand van deze lesmap, het bezoek aan het inleefatelier in 
Antwerpen of Brussel en een naverwerking en -bespreking in de klas.  

 Het antiracismehandboek / Lodik. - Amsterdam: Lev., 2021. - 255 p.. - 
ISBN: 978-94-005-1392-1 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 anti  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 anti 

Diversiteits- en inclusie-expert Chanel Lodik laat in dit boek zien waarom het 
belangrijk is om je met antiracisme bezig te houden en hoe je actief kunt 
bijdragen aan een inclusieve samenleving. Het handboek maakt duidelijk 
waarom het niet genoeg is om niet racistisch te zijn. In een maatschappij die 

gebouwd is op witte suprematie, is het nodig om actief antiracistisch te zijn. Het 
antiracismehandboek is opgedeeld in drie delen: eerst legt de auteur 
uit wat racisme is, vervolgens gaat ze in op hoe je racisme kunt 
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herkennen (denk hierbij aan institutioneel racisme, interpersoonlijk racisme en racisme tegen 
specifieke groepen) en ten slotte vertelt ze wat je tegen racisme kunt doen. Elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met actiepunten en voorbeelden van hoe je kunt reageren in bepaalde situaties. Het 
boek eindigt met veel gestelde vragen, verklarende woordenlijsten en een uitgebreide 
bronnenlijst. Het is zinvol om vooraf de woordenlijsten (o.a. een beledigende woordenlijst) te 
lezen omdat ze heel wat basiskennis bieden.  

 
 Atlas van de aarde : reis om de wereld met de kleine astronauten / 
Kuipers, André; Vink. - Amsterdam: Uitgeverij Witte Leeuw, 2021. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-94-93236-09-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 atla 

Dit grote kijkboek is een ruimteavontuur, atlas, fotoboek én encyclopedie 
in één. Het boek neemt je mee naar 16 verschillende plekken van de 

wereld zoals het Amazonewoud, Australië, de Alpen en de Himalaya. Ook Nederland en België 
worden getoond. Verschillende illustraties geven aan wat zich waar bevindt. Je leert 
ondertussen allemaal weetjes over de landen en de dieren die zich er bevinden. Op iedere 
bladzijde vind je een kompas zodat je weet in welke richting je kijkt. Voor kinderen vanaf 
ongeveer 7 jaar.  

 Koloniaal België / Catherine, Lucas. - Berchem: EPO, 2021. - 159 p.. - ISBN: 
978-94-6267-318-2 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD kolo 

Rijkelijk geïllustreerde geschiedenis van de Belgische pogingen om een kolonie 
te verwerven. Van de mislukkingen in Kreta en Ghana tot de verovering en 
plundering van Congo. En het verzet daartegen.  

 

Compartamos - laten we delen! Vakoverschrijdend solidariteitsproject voor 
de basisschool bij de Broederlijk Delencampagne van 2022 / Spoor ZES. - 
Antwerpen: Chirojeugd-Vlaanderen, 2022. - Handleiding, Werkboek 2e-4e 
leerjaar, Werkboek 5e-6e leerjaar 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 COL comp 

Dit project kadert binnen de vastencampagne van Broederlijk Delen en 
steunt op drie grote pijlers: solidariteit, verbondenheid en vastenbeleving. 
Het is vakoverschrijdend opgevat en heeft aanknopingspunten met de 

lessen godsdienst, wereldoriëntatie, taal en muzische vorming. Centraal in dit project staat het 
thema delen en het verhaal van Isis, een 11-jarig meisje uit Colombia. De leerlingen maken 
kennis met haar gewoonten, rituelen en familie, maar ook met de uitdagingen in haar 
leefomgeving. Een van die uitdagingen is mijnbouw die het evenwicht tussen mens en natuur 
verstoort. Alle methodieken in het project zijn kant-en-klaar en staan op zichzelf.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Salomé in Colombia / Studio Globo. - Brussel: 
Broederlijk Delen, 2022. - 1 farde (handleiding, 10 A3-
foto's) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 COL salo  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 COL salo 

Deze fotoset is bedoeld voor kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar. De leerlingen maken 
kennis met het meisje Salomé en haar familie. Ze leren meer over haar dagelijks leven in 
Colombia en leren gelijkenissen zien tussen henzelf en kinderen aan de andere kant van de 
wereld. Het doel is verbondenheid creëren en werken aan een houding van respect, begrip en 
openheid.  

 #Trending : oorlog in Oekraïne / [s.n.]. - Amersfoort: 
Deviant, 2022. - <VV> 
URL: https://bit.ly/3vxA97s 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 #tre 

In deze lesbrief voor het secundair onderwijs staan de 
oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de effecten daarvan op de wereld centraal. Aan de hand 
van een tijdlijn en richtvragen krijgen leerlingen meer grip op de geschiedenis van het conflict 
en op de huidige situatie. De lesbrief bestaat uit een handleiding voor de leerkracht met uitleg 
van de lesopbouw, de PowerPointpresentatie 'Oorlog in Oekraïne, Westerse wereld 
eensgezind' en een werkblad om te kopiëren en uit te delen, of te delen via Teams of e-mail.  

 Lesbrief naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne 
/ Universiteit Utrecht. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2022. - 
14 p. 
URL: https://bit.ly/3L6uGLg 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 lesb 

Utrechtse onderzoekers maakten deze lesbrief ter 
ondersteuning van docenten in het primair, voorgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De lesbrief bevat advies en aanwijzingen over hoe 
je met leerlingen het gesprek kan aangaan over de oorlog in Oekraïne. De lesbrief helpt niet 
alleen met praktische handvatten, maar bevat ook historische achtergrondinformatie over de 
relatie tussen Oekraïne en Rusland, en over hoe de spanningen tussen de landen de afgelopen 
jaren opliepen. 

 Iedereen naar school / Thewissen; Baeten. - Etten-Leur: Ars Scribendi 
Uitgeverij, 2021. - 24 p.. - (Mini informatie; 464). - ISBN: 978-90-8664-
683-8 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 iede 

Deel uit de informatieve reeks Mini Informatie voor 7- t/m 9-jarigen. bij 
de keuze van lettertypen en de formulering van de teksten is rekening 
gehouden met zwakkere lezers en dyslectische leerlingen. Dit deel gaat 
over naar school gaan. Overal op de wereld is school anders. Je kan op 

veel plekken les krijgen, zelfs in een tent, een ziekenhuis of een rijdend klaslokaal. Miljoenen 
kinderen kunnen echter niet naar school. Het bijgevoegde 
plusboekje bevat opdrachten en vragen. 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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De meisjes : zeven sprookjes / Schaap, Annet. - Amsterdam: Querido, 2021. - 
247 p.. - ISBN: 978-90-451-2669-2. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 meis 

Annet Schaap bewerkte zeven bekende sprookjes tot verrassende 
vertellingen. Over meisjes die niet langer sprookjesfiguren zijn, maar mensen 
van vlees en bloed. Over zusjes, over liefde, over hoe alles in het leven zomaar 

om kan vallen, en over toch weer opkrabbelen en verdergaan.  

 Toen een tak mij tikte : verhalen en gedichten over bomen / Wille, Riet; 
Candaele, An. - Eke: De Eenhoorn, 2021. - 117 p.. - ISBN: 978-94-6291-574-9 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 toen 

In deze verzamelbundel vind je verhalen en gedichten over het bos en de 
bomen. Riet Wille verzamelde en herschreef verhalen, sprookjes en fabels uit 
alle hoeken van de wereld en voegde er gedichten in haar eigen stijl aan toe. 
An Candaele maakte er tekeningen bij die de verbeelding prikkelen. Om voor 

te lezen vanaf 5 jaar en samen te lezen vanaf 7 jaar.  

 
 Een dak voor slak / Queeckers; Marynissen. - <SL>: Sustainable Stories 
vzw, 2021. - 27 p.. - (Duurzame kinderverhalen : sustainable stories; 
2021: 01). - ISBN: 978-94-6444-220-5 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 dakv  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 dakv 

Een dak voor slak is het eerste deel van de reeks doe- en leesboeken rond 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor jonge kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Elk boek 
bevat een verhaal, weetjes, doe-opdrachten en gespreksstarters. Dit boek gaat over het thema 
van SDG 1 of 'geen armoede'. Het verhaal gaat over de welvarende en gelukkige Eekhoorn en 
haar ontmoeting met een slak die het veel minder warm en knus heeft dan zij. Zal het Eekhoorn 
lukken om Slak te helpen?  

 Krokodil op weg naar beter / Slegers. - Wielsbeke: Eenhoorn, 2019. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-94-6291-382-0.  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 krok  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 krok 

Krokodil was gelukkig en had een fijn leven. Maar toen werd alles heel erg 
slecht en moest Krokodil zonder zijn familie vertrekken. Waar kan Krokodil 
terecht? Iedereen vindt hem gevaarlijk. Tot hij uitgeput ergens in slaap valt 
en tussen de muizen terechtkomt. Prentenboek over 

vluchtelingenproblematiek met kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Lespakket rond het thema vluchten / Studio Globo. - 
Antwerpen: Red Star Line Museum, 2022. - <OB> 
URL: https://redstarline.be/nl/pagina/lespakket-
rond-het-thema-vluchten 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc 

In 2021 was het exact 70 jaar geleden dat het 
vluchtelingenverdrag in Genève werd ondertekend. De expo 'Vluchtverhalen, 1951 - 2021' die 
op 1 april 2022 loopt in het Red Star Line Museum in Antwerpen laat mensen zelf aan het woord 
die in die periode naar België zijn gevlucht. Zo zoomt de tentoonstelling op een menselijke 
manier in op de realiteit van het leven op de vlucht, vroeger en nu. Met dit educatief pakket 
kan je het thema vluchten in de klascontext brengen. Het werd uitgewerkt op maat van de 3e 
graad lager onderwijs én het secundair onderwijs. Aan de hand van het lespakket kan je een 
bezoek aan de expo voorbereiden in de klas (1 tot 2 lesuren). Leerlingen verdiepen zich in de 
portretten van 5 jongeren met een migratieverhaal. Je krijgt ook een methodiek aangereikt om 
de leerlingen zelfstandig de tentoonstelling te laten bezoeken, en elkaar te gidsen. Ten slotte 
krijg je lestips mee om leerlingen in hun eigen omgeving een respectvol interview te leren 
afnemen. De handleiding bevat tips om te werken met OKAN-klassen. Al het audiovisueel 
materiaal kan je makkelijk in de klas bekijken dankzij QR-codes. Het downloadbare lespakket 
bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een werkbundel voor het lager onderwijs, een 
werkbundel voor het secundair onderwijs en lesmateriaal.  

 Vluchtelingen / Crusio. - Groningen: Noordhoff, 2017. - 24 p.. - (Junior 
informatie; 2017: 01). - ISBN: 978-90-01-88283-9 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc 

Deel uit de reeks informatieve boeken voor 9- t/m 11-jarigen. Moeilijke 
woorden worden in de trefwoordenlijst verklaard en in de rubriek 'Als je nog 
meer wilt weten' vinden je leerlingen verdere leestips. Bij elk boek hoort een 
Plusboekje met verwerkingsvragen en -opdrachten op vier niveaus. Daarmee 
kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag, de antwoorden staan achterin het 

boekje. Dit deel legt uit hoe het is voor kinderen om te vluchten en wat er allemaal gebeurt als 
een vluchteling in Nederland aankomt.  

 

Krijg gelijk : lespakket om bewust te worden van de toenemende 
ongelijkheid wereldwijd / Oxfam-Solidariteit [Brussel]. - Brussel: Oxfam 
Solidariteit, [s.a.]. - 7 p. 
URL: https://bit.ly/3vAGTBj   |  https://bit.ly/3L78oJl 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 krij  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 krij 

Deze 'Krijg Gelijk'-tool doet deelnemers (vanaf 16 jaar) nadenken over de 
verschillende vormen van ongelijkheid. Met concrete verhalen en tastbare 

vragen leren ze dat ongelijkheid niet onvermijdelijk is, maar te verhelpen door wetten en regels 
aan te passen. De tool bestaat uit vier oefeningen. Als opwarmer wordt de ongelijke verdeling 

in de wereld visueel gemaakt met het 'snoepjesspel'. Bij de tweede 
oefening verdiepen groepjes deelnemers zich in getuigenissen en 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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casestudy's rond 6 thema's, gevolgd door een klasgesprek. Oefening 3 is een visbokaaldebat 
waarin de deelnemers debatteren over enkele stellingen. Ten slotte worden in een afrondend 
gesprek mogelijke oplossingen aangekaart.  

 De SDG werkkoffer / Kenniscentrum WWZ [Brussel]. - 
Brussel: Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, 2022. - 1 v. 
(<VP>) 
URL: https://kenniscentrumwwz.be/de-sdg-werkkoffer 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 sdgw 

Het Brusselse Kenniscentrum WWZ ontwikkelde diverse 
materialen en hulpmiddelen om met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) aan de 
slag te gaan in (welzijns- en zorg-)organisaties. Het werkboekje leidt je doorheen de kleurrijke 
wereld van de SDG's. Je kunt elk instrument apart als opwarmer van een vergadering gebruiken 
of als leidraad om jouw organisatie stap voor stap mee te nemen in het SDG-verhaal. De 
cirkeloefening is de meest uitgebreide oefening die je met je team kan maken. Je bepaalt samen 
waar jullie reeds sterk in zijn, waar jullie verder willen op inzetten en waar jullie troeven liggen. 
Door deze oefening uitgebreid te maken, bepaal je duidelijk waar je SDG-sterktes zijn en kan je 
deze koppelen aan jullie strategische meerjarenplan. De wist je datjes kaarten kan je uithangen 
om te werken aan bewustwording van zowel personeel als bezoekers. Met de droomkaartjes 
kan je je collega's of anderen laten dromen over een duurzame toekomst voor iedereen. Je kan 
ze zelf aanpassen in een Word-versie van het instrument. Aanvullende materialen zijn een 
raamsticker, stickers om het traplopen te stimuleren en een handig boekje met duurzame tips 
voor luie mensen. Verder wordt er verwezen naar een video van de VVSG die in enkele minuten 
een volledig overzicht geeft van wat de SDG's zijn, waar ze vandaan komen en waarom we ons 
er allemaal best voor inzetten. Alle onderdelen van de SDG-werkkoffer kunnen gedownload 
worden van de website. 

 Stappenplan voor een EDO-school : ontwikkeld tijdens het Erasmus 
KA2 programma (2016-2018) / MOS. - <SL>: EPALE, 2018. - 54 p. 
URL: https://bit.ly/3xJv0Mf 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 stap 

  
Deze brochure kwam tot stand in het Erasmus KA2 programma 
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) versterken door de 

schoolcultuur te ontplooien (ECORoad). Het stappenplan onderzoekt waarom we EDO-scholen 
nodig hebben en hoe je een EDOschool wordt. De VN en de UNESCO definiëren educatie als 
een essentieel instrument om EDO te ontplooien als een wereldwijd fenomeen. In Europa is 
EDO een onderdeel van het curriculum geworden, maar het wordt nog te veel beschouwd als 
een "aanvulling". Om leerlingen een standvastige duurzame houding bij te brengen, moet EDO 
een fundamenteel en essentieel deel zijn van de schoolcultuur. EDO kan alleen een belangrijke 
plaats innemen indien er voldoende aandacht is voor de fundamentele waarden en het 
educatieve beleid van de school. EDO mag niet bestaan uit enkele activiteiten van afzonderlijke 
leraren. Een verandering van bestaande praktijken en manieren van denken kan noodzakelijk 
zijn. De schoolcultuur staat hierbij centraal. Scholen hebben open, inspirerend en motiverend 
leiderschap nodig en de directeur speelt bij deze schoolcultuurverandering een sleutelrol.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Educatief pakket red het bos, red het water / GoodPlanet 
Belgium [Brussel]. - <SL>: Wereldwaterdag@school, 2022. - 
76 p. 
URL: https://bit.ly/3vxVTzV 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 redh 

'Red het bos, red het water', de campagne van 
Wereldwaterdag 2022 (22 maart) zet de rol van bossen in de 

watercyclus in de kijker, zowel hier als in het Amazonewoud. In dit educatief pakket ontdek je 
hoe je met je leerlingen rond dit thema aan de slag kan gaan. Je vindt er concrete werkvormen 
op verschillende niveaus. Via de methodieken werken jouw leerlingen aan EDO-vaardigheden 
zoals systeemdenken en kritisch denken. Via systeemdenken wordt het bos- en waterverhaal 
gevisualiseerd zodat de complexiteit zichtbaar, tastbaar en begrijpelijk wordt. Via kritisch 
denken worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over wat zij zelf belangrijk vinden, 
waar zij zelf op in willen zetten - voor de oudste leerlingen: over welke rol bedrijven en 
overheden hier in spelen. De leerlingen worden geactiveerd om zelf een engagement op te 
nemen voor bomen en water. In het pakket voor kleuters en leerlingen tot het 3de leerjaar 
leren de leerlingen leren vanuit experimenteren, ervaren en doen; het pakket voor leerlingen 
vanaf het 4de leerjaar en secundair zet in op het visualiseren en het tastbaar maken van het 
concept; het pakket voor het secundair onderwijs is conceptueler uitgewerkt en vertrekt vanuit 
onderzoeksvragen.  

Red het klimaat! Zo help jij onze planeet / Layton. - Etten-Leur: 
Schoolsupport, 2021. - 1 v. (<NP>). - (Zo help jij onze planeet; 2021: 
1). - ISBN: 978-90-8664-849-8 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 redh 

Onze planeet wordt warmer, en dat is een groot probleem. Het land 
wordt droog, het poolijs smelt en het water in de zee stijgt. Het 
leefgebied van dieren verandert. Maar het goede nieuws: we kunnen 
iets doen aan deze klimaatverandering! Informatief boek voor 7-9 

jarigen over de opwarming van de aarde. Je ontdekt wat wetenschappers en jonge mensen 
hebben gedaan om de planeet te redden - en hoe jij zelf kunt helpen.  
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 21st-century readers : developing literacy skills in a digital world / PISA. - 
Paris: OECD Publishing, 2021. - 213 p. 
URL: https://bit.ly/3xN1Fkc 

Literacy in the 21st century is about constructing and validating 
knowledge. Digital technologies have enabled the spread of all kinds of 
information, displacing traditional formats of usually more carefully 
curated information such as encyclopaedias and newspapers. This PISA 
report looks at ways to strengthen students' capacity to navigate the new 

world of information. It studies the ways in which students access digital technology, how 
skilled they are with complex digital reading tasks – and how this varies by geography, social 
background or gender. It also explores what teachers do to help students navigate ambiguity 
and manage complexity. The good news is education can make a difference. The report shows 
that education systems in which more students are taught digital skills have a higher 
percentage of students who can correctly distinguish facts from opinions. 

 
Beeldwoordenboek / [s.n.]. - Antwerpen: Gatam, 2019. 
URL: https://www.beeldwoordenboek.be/ 

 Luister en leer : luister-cd Nederlands voor anderstaligen 
A1 / Broek, van den. - 's-Hertogenbosch: Efficace, 2008. - 
32 p. woordenlijst Russisch, 29 p. woordenlijst Frans, 28 
p. woordenlijst Engels, 2 CD's. - ISBN: 978-90-805453-5-
9.  
Vindplaats Antwerpen: pa 5.5 luis ; TAAL 4.4.2 luis ;  
URL: https://bit.ly/3v2jEkL 

‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat kosteloos 
beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal; 
alleen of met een vrijwilliger / docent. ‘Luister en leer’ is 

een programma waarmee je kennismaakt met de Nederlandse taal door te luisteren en na te 
spreken. Je leert op deze manier belangrijke woorden en korte zinnen om je eerste stappen te 
zetten in het Nederlands. Het zijn 24 lessen over uitspraak, getallen, groeten, familie, eten en 
drinken, de klok.  

 

Onderzoeksrapport Zet je EF-bril op : executieve functies stimuleren in het 
kleuteronderwijs / Feryn; Wilde, de; Spilt; Baeyens. - Aalst: Odissee, 2020. 
- 17 p. 
URL: https://bit.ly/3vBNMT1 
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 Gezien! Samenwerken aan succesvolle integratie / 
[s.n.]. - Utrecht: KIS, 2022. - 23 p. 
URL: https://bit.ly/3EAeakc 

Dit magazine van het Kennisplatform Inclusief 
Samenleven legt de focus op wat gemeenten en 
partners naast en na de inburgering kunnen doen om 
in te spelen op de vragen en behoeften van diverse 
groepen nieuwkomers. Gezien! brengt inspirerende 
verhalen van gemeenten en samenwerkingspartners 
die nieuwkomers – EU-migranten, statushouders en 

gezinsmigranten – welkom heten en hen een steuntje in de rug geven. En die daarbij de 
samenleving, in al zijn verscheidenheid, niet uit het oog verliezen. Het magazine kan 
gedownload worden van de website. 

 Waarom contact werkt : het wat en waarom van sociaal contact tussen 
mensen die verschillen in afkomst en religie / Wonderen, van; Felten. - 
Utrecht: KIS, 2020. - 15 p.. - ISBN: 978-94-6409-047-5 
URL: https://bit.ly/3vu3oYM 

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen, kunnen 
vooroordelen tegengaan en scheidslijnen tussen culturele, etnische of 
religieuze groepen overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? Deze 
publicatie voor onder meer gemeenten, sociale professionals en actieve 

burgers zet de theorie uiteen en geeft concrete tips voor in de praktijk.  

 
 Journalistiek, 'nepnieuws' & desinformatie : handboek voor journalistiek 
onderwijs / UNESCO. - Parijs: UNESCO, 2020. - 155 p.. - ISBN: 978-92-3-
000120-9 
URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374331 

Een democratische samenleving vereist niet alleen een verantwoordelijke 
journalistiek die uitgevoerd wordt door bewuste en goed getrainde 
journalisten. Zij vereist bewuste en goed geïnformeerde burgers. Burgers 
die voldoende mediawijs zijn om desinformatie, misinformatie en 
malinformatie te herkennen en te stoppen. Dit handboek wil daarbij 

helpen. Het biedt aan de hand van vele voorbeelden, afkomstig uit alle werelddelen, een 
overzichtelijke beschrijving van vormen van onjuiste en misleidende informatie en praktische 
strategieën om misinformatie en desinformatie te herkennen en te bestrijden. De publicatie is 
geschreven voor journalisten, journalistiek opleidingen en nieuwsmedia.  

 
Juridische afbakening van de doelgroep van inburgering : in Vlaanderen en Brussel volgens het 
Vlaamse inburgeringsbeleid: 1 maart 2022 / Agentschap Integratie & Inburgering [Brussel]. - 
Brussel: Agentschap Integratie & Inburgering, 2022. - 55 p. 

URL: https://bit.ly/3L6f9LJ 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/3EAeakc
https://bit.ly/3vu3oYM
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374331
https://bit.ly/3L6f9LJ
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Deze brochure verduidelijkt welke personen van 18 jaar of ouder doelgroep zijn van het 
Vlaamse inburgeringsbeleid. Het Vlaamse inburgeringsbeleid voor volwassenen houdt rechten 
in op een inburgeringstraject en op een toeleiding naar de reguliere voorzieningen door de 
trajectbegeleider, met het oog op participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. In 
deze brochure kan je nagaan wie een recht heeft op inburgering, wie verplicht is tot 
inburgering, wie vrijgesteld is van de verplichting tot inburgering, wie voorrang heeft op een 
inburgeringstraject. Achteraan deze brochure vind je meer achtergrondinformatie, 
bijvoorbeeld over het Rijksregister of een historisch overzicht van de verplichting. De brochure 
wordt regelmatig aangepast, naargelang de wijzigingen in de doelgroepbepaling of verblijfs- of 
tewerkstellingsreglementering. 

 
 Kompas voor inclusieve communicatie : een procesbeschrijving voor 
professionals en organisaties in het publieke domein / Hal, van; 
Hermes; Koch; Yilmaz. - Utrecht: KIS, 2019. - 17 p.. - ISBN: 978-90-
5830-934-1 
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-
communicatie.pdf 

Wanneer mensen het gevoel hebben dat communicatie vanuit de 
overheid of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief 
daglicht zet, kan dit bijdragen aan gevoelens en praktijken van 
uitsluiting. Vooroordelen tussen groepen burgers kunnen hierdoor 
worden versterkt en bijdragen aan verdere polarisatie. Het is daarom 

van belang dat organisaties in hun communicatie rekening houden met de burgers op wie zij 
zich richten. Inclusief communiceren kan daaraan bijdragen. In deze handreiking worden de 
vier richtinggevende aspecten van inclusief communiceren uitgelegd en toegelicht met 
voorbeelden uit de praktijk. 

 
  

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-communicatie.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-communicatie.pdf
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Literatuur en burgerschap : een actieonderzoek naar 
de mogelijkheden om literatuuronderwijs en 
burgerschapsonderwijs aan elkaar te verbinden in 
het havo en vwo / Renkema. - Groningen: 
Hanzehogeschool, 2019. - 80 p. 
URL: https://bit.ly/37wAcIP 

Dit onderzoek van een studente Master 
Kunsteducatie Groningen gaat over de mogelijke 
verbinding tussen literatuuronderwijs en 
burgerschapsvorming. De hoofdvraag van het 

onderzoek was 'Hoe zou het literatuuronderwijs op het Roelof van Echten College 
vormgegeven moeten worden om een betekenisvolle verbinding met burgerschap zichtbaar te 
maken?' Deze hoofdvraag werd verdeeld in de volgende deelvragen: 1. Wat zijn de raakvlakken 
tussen actuele ideeën over de inrichting van het literatuuronderwijs respectievelijk het 
burgerschapsonderwijs op het havo en vwo? 2. Hoe wordt het literatuuronderwijs, zoals dat op 
dit moment wordt vormgegeven op het RvEC, ervaren door leerlingen en docenten? 3. Hoe kan 
literatuuronderwijs en burgerschapsonderwijs in samenhang en in dialoog met leerlingen en 
docenten worden vormgegeven? 

 

 Online vaardig begint offline : 
publieksrapport monitor online vaardig 
gedrag / [s.n.]. - Amsterdam: CHOICE insights 
+ strategy, 2021. - 26 p. 
URL: https://bit.ly/3MFsrzd 

In opdracht van de Nederlandse Nationale 
bibliotheek werd onderzocht welke digitale 
vaardigheden jongeren tussen de 10 en 15 

jaar al voldoende hebben ontwikkeld en waar extra aandacht nodig is. Ook is onderzocht welke 
onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van digitaal vaardig gedrag onder 
jongeren. Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van een kansrijke aanpak om deze 
vaardigheden te vergroten. Conclusies zijn onder meer dat veel jongeren hun eigen 
vaardigheden overschatten, daardoor online minder weerbaar zijn en zich vaak kwetsender 
tegenover anderen gedragen. Ouders en volwassenen kunnen een grote rol spelen bij de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden maar daarbij is het belangrijk vroegtijdig het gesprek 
aan te gaan, omdat jongeren in de basisschoolleeftijd meer openstaan voor suggesties en 
adviezen. 

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/37wAcIP
https://bit.ly/3MFsrzd
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Speak out, act in! Ageren tegen discriminatie: 
literatuurstudie en bevraging van de sectoren jeugdwerk, 
jeugdzorg, cultuur en sport als achtergrond voor de 
hackaton over methodieken om te ageren tegen 
discriminatie / Depryck. - <SL>: Demos, 2021. - 31 p. 
URL: https://bit.ly/37GPryC 

Het project Speak out, Act in! (2021-2022) heeft als doel 
jeugdwerkers, medewerkers in de jeugdzorg en actoren in 
de sport en cultuursector te versterken in hoe ze met 
discriminatie kunnen omgaan in hun werking met 
jongeren. Het project omhelst onder andere een 

(academische) veldverkenning, een hackathon met jeugdwerkers en jongeren en een 
afsluitende studiedag. Dit rapport bevat de resultaten van een bevraging van medewerkers en 
een literatuurstudie. In het rapport worden ook begrippen als 'discriminatie' en 'racisme' 
geduid en de huidige situatie rond die thema's in de sectoren jeugd, cultuur en sport 
weergegeven. Achteraan de publicatie is een overzicht opgenomen van enkele recente 
toegankelijke maar wetenschappelijk onderbouwde Nederlandstalige publicaties. Deze zijn 
toegankelijk via het internet en kunnen gratis gedownload worden. 

 
 The decolonial atlas / [s.n.]. - [S.l.]: [s.n.], [s.a.]. - <OB> 
URL: https://decolonialatlas.wordpress.com/ 

Kaarten zijn niet zo objectief als we vaak denken. De 
website The Decolonial Atlas biedt een groeiende 
collectie kaarten die uitdagen om onze verhouding tot 
gebieden, mensen en landen te herbekijken. De 
verzameling is gebaseerd op de aanname dat cartografie 
subjectief is. De oriëntatie en projectie van een kaart, de 
politieke grenzen die worden aangegeven, welke 
kenmerken wel en welke niet zijn opgenomen, en de 
gebruikte taal worden allemaal bepaald door het 

referentiekader van de maker. Dekoloniseren is een proces waarbij bepaalde zaken moeten 
worden afgeleerd en herontdekt. Daarom ligt de focus op het herwaarderen van inheemse 
talen via toponymie of plaatsnaamkunde. Je vindt ook kaarten met een alternatieve projectie 
of thematische kaarten die bijvoorbeeld de grootste plastic vervuilers of de verdeling van 
rijkdom weergeven. Het project steunt op vrijwillige bijdragen. 

 
Video's over SDG's die personen met een handicap het meest aanbelangen / Belgian Disability 
Forum [Brussel]. - Brussel: BDF, [s.a.]. - <OB> 
URL: http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html 

Het Belgian Disability Forum vzw ijvert er voor dat op passende wijze rekening wordt gehouden 
met personen met een handicap bij de inspanningen om de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling te bereiken. Het forum maakte 7 animatievideo's om de 
bevolking bewust te maken van de SDG's die personen met een 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/37GPryC
https://decolonialatlas.wordpress.com/
http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html
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handicap het meest aanbelangen: Doelstelling 1 - geen armoede; Doelstelling 3 - goede 
gezondheid en welzijn; Doelstelling 4 - kwaliteitsvol onderwijs; Doelstelling 5 - gendergelijkheid; 
Doelstelling 8 - waardig werk en economische groei; Doelstelling 10 - verminderen van 
ongelijkheid; Doelstelling 11 - Inclusieve, veerkrachtige, duurzame steden. 

 
Welke betekenis van burgerschap in 
wereldburgerschapseducatie? / Kruit: 
kenniscentrum voor 
wereldburgerschapseducatie [Brussel]. - 
Brussel: Kruit, 2022. - 5 p.. - (Global 
citizenship education : issue paper; 4) 
URL: https://wijzijnkruit.be/wp-
content/uploads/2022/02/Issue-paper-4-
NL.pdf 

In onze geglobaliseerde samenleving groeit de aandacht voor wereldburgerschapseducatie. In 
het zog van de SDG's erkennen steeds meer beleidsmakers en onderwijsprofessionals het 
belang van een mondiaal perspectief op burgerschap in het onderwijs. Dit zien we in de nieuwe 
Vlaamse eindtermen, die de sleutelcompetentie burgerschap op verschillende plaatsen 
opentrekken naar de wijdere wereld. Hoewel er traditioneel een sterke verstrengeling van 
burgerschap met de nationale gemeenschap bestaat, vormt deze vandaag dus niet langer het 
enige referentiekader voor burgerschapseducatie op school. Maar in juridische zin blijft 
burgerschap toch vaak op nationale leest geschoeid. Officieel zijn we burgers van een land, niet 
van een wereldstaat. Wat zegt deze situatie over de betekenis van burgerschap in 
wereldburgerschapseducatie? Is wereldburgerschap geen echt burgerschap, en 
wereldburgerschapseducatie bijgevolg een tandeloze tijger die jongeren ijdele hoop voorhoudt 
op een impactvolle rol als wereldburger? Of is wereldburgerschapseducatie net een krachtig 
politiek programma voor verandering richting een meer rechtvaardige en duurzame wereld? 
Deze issue paper onderzoekt deze vragen en gaat na of wereldburgerschap te verzoenen is met 
de klassieke, eerder nationale interpretaties en aspiraties van burgerschap en 
burgerschapseducatie. 

 

 

 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776-

474X Brussel : VCLB Service: 25,00 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale 

Dit vaktijdschrift biedt inzichten en informatie over leerlingenbegeleiding, 

onderwijs, opvoeding en hulpverlening. Doelgroepen: hulpverleners 

werkzaam in centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, revalidatiecentra, schooldirecties en leerkrachten van 

basis- en secundaire scholen, pedagogen, psychologen, logopedisten, 

maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. 

 

FONS / Die Keure, 2015. - 48 p. 

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,... 

 

HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling, 

opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / ISSN 0165-4772 - 

Amersfoort : ThiemeMeullenhoff, 2012: 59,95 EUR per jaargang 

Vindplaats Antwerpen:  ro 1 hjk  / TABLETS  

   

Vindplaats Turnhout: TABLETS 

In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de opvoeding 

en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar centraal. HJK is er 

voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen 

in de basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, onderwijsadviseurs 

en studenten lerarenopleiding. 

Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Impuls voor onderwijsbegeleiding / ISSN 1373-4318 Leuven : Acco: 25,00 

EUR 

Vindplaats Antwerpen:  dg 1 impu   

Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek, 

onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal, interessante lectuur,... Het 

tijdschrift verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het 

houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je 

aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het levert 

kanttekeningen bij onderwijsdebatten. 

 

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 

speciaal onderwijs en opleiding / ISSN 0165-6260 Baarn : Bekadidact: 

48,50 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw / TABLETS 

Vindplaats Turnhout: TABLETS   

'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs 

en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch 

in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot 

wereldoriëntatie en expressie. Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare 

werkbladen en handige lessuggesties. 

Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 

KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / Amsterdam 

: SWP - Prijs: 52,50 EUR 

Vindplaats Antwerpen:  pa 8.1.1 kidd 

KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door 

professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch 

medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en 

gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten. 

 

KLASSE magazine / Vlaams Ministeria van Onderwijs en Vorming: 10,00 

EUR (jaarabo) 

Vindplaats Antwerpen:  ro 1 klas   

Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers 

en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals. 

 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Kleuters & Ik. Ervaringsgericht werken met jongere kinderen / Leuven : 

CEGO: 18,50 EUR  

Vindplaats Antwerpen:  WEL 1.5.6 kleu   

Driemaandelijks tijdschrift met interessante artikels en lessuggesties die 

onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Kleuters & ik is een vakblad voor 

elke (kleuter)leerkracht, zorgbegeleider, remedial teacher, interne 

begeleider, opvoeder, onthaalouder en student. Het is een blad dat met 

een eigen kleur bijdraagt tot kwaliteitsonderwijs waarin betrokkenheid, 

welbevinden en verbondenheid het verschil maken. Al 35 jaar lang biedt het vernieuwende 

ideeën, praktijkvoorbeelden van de ervaringsgerichte aanpak en boeiende 

achtergrondinformatie voor iedereen die bezig is met jonge kinderen. 

 

 Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. - 

Meppel : Boom: 69,50 EUR 

Vindplaats Antwerpen:  bl 1 les   

Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs. 

Je vindt er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen 

van methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld 

voor volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar 

OKAN/ISK (onthaalklas anderstalige nieuwkomers/internationale 

schakelklas). 

 

 Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - ISSN 1566-2705 - 

Amsterdam : Vereniging van Leraren in Levende Talen: 100,00 EUR (met 

tijdschrift) 

Opmerking: verschijnt 8 maal per jaar 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve   

Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 

materiaalbesprekingen, info over literatuur,... 

 

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - ISSN 

1566-2713 - Amsterdam : Bureau Levende Talen: 100,00 EUR (mét 

magazine) 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve 

Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt 

boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende 

magazine staan meer praktische tips. 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html


71 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

MeerTaal / Prenger, Joanneke. - ISSN 2214-5931 - Assen : Koninklijke 

Van Gorcum BV.: 39,95 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer 

MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het 

basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van 

het woord. Alle informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de 

school, maar wel wetenschappelijk onderbouwd. 

 

 

MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - ISSN 1379-5619 - Brussel : 

Roularta Publishing, currens: 20,00 EUR (jaarabonnement) 

Opmerking: verschijnt 4 keer per jaar 

Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*   

MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale 

thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering 

en migratie. 

 

De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair 

onderwijs / ISSN 1380-4731 Meppel : Ten Brink Uitgeverij, currens: 49,00 

EUR (jaarabonnement) 

Opmerking: 5 nummers per jaargang 

Vindplaats Antwerpen:  ro 1 nieu   

Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin 

ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine 

hoort een online platform. 

 

Onderwijskrant / Betekom : Noël Gybels: 16,00 EUR 

Vindplaats Antwerpen:  ro 1 ond 

Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over 

onderwijs en onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn 

wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of 

weergave van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt 

met medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de 

lerarenopleidingen en de pedagogische en wetenschappelijke centra. 

Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met redactieleden uit de drie onderwijsnetten. 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 

Hans. - Amsterdam : NCDO. 

Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar 

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew 

Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew   

OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en 

duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl 

zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat 

daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we 

deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? 

Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een 

overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's. 

 (2019: 2) maart 2019: themanummer Hoe zit het met plastic? 

 (2019: 5) juni 2019: themanummer Hoe zit het met water? 

 (2019: 7) september 2019: themanummer Hoe zit het met geld? 

 (2019: 10) december 2019: themanummer Hoe zit het met cacao? 

 (2020: 2) februari 2020: themanummer Hoe zit het met de vulva? 

 (2020: 5) juni 2020: themanummer Hoe zit het met vervoer? 

 (2020: 7) september 2020: themanummer Hoe zit het met vegan? 

 (2020: 10) september 2020: themanummer Hoe zit het met kunstmatige intelligentie? 

 

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal 

onderwijs / van Dingenen, Ad ; Goebert-Sanders, Dineke ; 

Rosendaal, Liesbeth ; Verlouw, Judit. - ISSN 1380-2771 - 

Malmberg. 

Vindplaats Antwerpen:  ro 6 prax 

Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- 

en buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's 

in aan bod. Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de 

maand. Op de website van het tijdschrift vind je de 

bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer 

de rubriek dadadenken, een methode waarbij kinderen zelf leren denken door creativiteit, 

mindfulness en filosofie te combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking van 

een topstuk uit het Rijksmuseum met lesideeën. 
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Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele 

zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem : 

Samenspel NCZ vzw, currens. 

Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same 

Het tijdschrift Samenspel bestaat uit een vakdidactisch deel waarin de 

leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, en een educatief 

deel met allerlei specifieke informatie i.v.m. vakdidactisch en 

pedagogisch materiaal. 

 

School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen : Garant: 32,00 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho 

School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het biedt 

leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs een handreiking bij 

de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. brede achtergrondinformatie, 

lesschetsen en leermaterialen. Ook voor studenten van de 

lerarenopleiding is het interessant leesvoer. Daarnaast biedt het tijdschrift 

ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan 

onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten, 

navormingscentra enz. worden aangeboden. 

 

 Start!-krant. De begrijpelijkste krant van Nederland / Amsterdam : 

Eenvoudig communiceren:  32,50 EUR (jaarlijks, incl. krant en lesbrief) 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 start 

De Start!-krant verschijnt maandelijks. Ze wordt geschreven voor mensen 

die moeite hebben met lezen en onderscheidt zich door een overzichtelijke, 

duidelijke en herkenbare vormgeving en stijl. Alle informatie in de krant 

wordt stap voor stap uitgelegd en geïllustreerd. het taalgebruik is 

eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort en moeilijke woorden 

worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard in een woordenlijst. In de krant staat het 

belangrijkste nieuws uit binnen (Nederland) en buitenland, algemene informatie en leuke 

weetjes en praktische verhalen met tips en uitleg. Naast taalbegrip zijn de maatschappelijk 

culturele oriëntatie en de nieuwsfeiten belangrijke inhoudelijke aanbevelingen voor de lezers 

van de krant. Elke editie van de Start!-krant wordt aangevuld met een gratis lesbrief. 
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Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - ISSN 1879-

4548 - Enschede : SLO. - 2 nummers per jaar 

Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd 

Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is bestemd voor 

opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als 

adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs; het wil de samenwerking 

binnen deze groep bevorderen. Het tijdschrift is kosteloos voor alle 

opleiders Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van 

schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat gedownload worden van de 

website 

Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging 

Remedial Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial 

Teachers, 2017.: 61,50 EUR  

Doelgroep: Volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: WEL 

TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial 

teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling 

van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de 

bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van 

educatieve software en de organisatie van de remedial teaching in het basis- en secundair 

onderwijs. Tevens is er aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt 

geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke 

informatie over de vereniging met haar activiteiten.  

 

 

VluchtelingenWerk Magazine / ISSN 1389-0875 Amsterdam : 

Vluchtelingenwerk Nederland: 24,00 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc 

VluchtelingenWerk Magazine is een driemaandelijkse uitgave van de 

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het belicht achtergronden van 

het vluchtelingenbeleid in Nederland. Vluchtelingenwerk Nederland 

komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het 

uitbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 
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Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - ISSN 0778-5496 - Mechelen : 

VOCVO: 28,00 EUR 

Opmerking: wekelijks 

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. 

 

Wablieft Start / Wablieft. - Mechelen : Wablieft. - 20 p.: 26,00 EUR 

(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties) 

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 woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen 

of om in de klas mee aan de slag te gaan. 

 

Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / Vlaamse 

Overheid. - ISSN 1371-9092 - Brussel : Vlaamse Overheid. 

Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli   

Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het 

welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht 

over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk 

in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en 

gezondheidssector worden daarbij onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, 

kinderopvang, personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, 

opbouwwerk, ... In elke editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten 

van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale 

economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak. 
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Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam / ISSN 

1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem: 30,00 

EUR 

Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz 

ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, visies 
en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te 
publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt 
ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of 

recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke 
bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland 
en Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  
Carnotstraat 110  

2060 Antwerpen 
03 203 57 50 

docatlas@provincieantwerpen.be 

 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  
Warandestraat 42 

2300 Turnhout 
014 72 40 20 

docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 
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