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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. 
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. 
 
https://assets.mediawijs.be/2022-03/Mediawijs_e-inclusie-publicatie_2_online_v5.pdf  
 

 Het spiegelspel : vertel me hoe je me ziet / Dijkstra. - 
Zaltbommel: Thema, 2010. - spelregels, 6 x 9 kaarten, 
kleurendobbelsteen. - ISBN: 1281853116 
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE  

 
Het spiegelspel wordt gespeeld met mensen die je kent: 
familieleden, vrienden of collega's. Al spelend leer je 
over jezelf door informatie die je van je medespelers 
krijgt. Je komt erachter hoe mensen tegen jou aankijken 

en wat ze van je vinden. Feedback van anderen helpt je oog te krijgen voor blinde vlekken, 
positieve of negatieve kanten van jezelf die je niet ziet. Bovendien kan feedback een aanzet zijn 
om jezelf te ontwikkelen. De informatie onder het kopje "wist je dat?" op de rug van elke kaart 
brengt ook kennis bij over psychologie.  
 
 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Fons : fris onderwijs Nederlands / [s.n.]. - Brugge: Die Keure, 
2015.. - ISBN: 405884184. - ISBN: 1194476695. - ISBN: 
2466-7439 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ;  

Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE  
https://tijdschriftfons.be  
 
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,...  
 

 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.  
 

 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 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, opgenomen. Het boek is geschreven voor 
professionals in het onderwijs en in de zorg.  
 

 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 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.. - 
ISBN: 1281861985 
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.  
 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 De beste lezers zitten in mijn klas : 12 kenmerken van begrijpend lezen / 
Houtveen. - Brussel: Politeia, 2021. - 297 p.. - ISBN: 978-2-509-03951-4. - 
ISBN: 1281820107 
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.  
 
 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Mama, hoe zeg ik nee? Maak je kind weerbaarder en assertiever : 
praktische oefeningen voor ouders, leerkrachten, trainers, coaches en 
andere opvoeders / Pieterson. - S.l.: Witsand, 2013. - 191 p.. - ISBN: 978-
94-90382-76-6. - ISBN: 869197472 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mama  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE  

 
Sommige kinderen zijn onzeker, durven geen contact maken of worden 
gepest en geplaagd. Dit boek geeft gerichte adviezen en oefeningen aan 

ouders en andere opvoeders om de weerbaarheid van hun kinderen te vergroten. Het concept 
is gebaseerd op voelen en ervaren. Je kunt een kind wel vertellen dat je vertrouwen in hem of 
haar hebt, maar pas als het kind dat zelf voelt, zal er wat gaan gebeuren. Het boek is opgedeeld 
in drie delen. Het eerste deel geeft de nodige achtergrondinformatie om te begrijpen waarom 
een kind denkt hoe het denkt, wat precies het probleem is. In het tweede deel staat uitleg over 
simpele en effectieve oefeningen die je als ouder, leerkracht, trainer of coach kunt doen met 
het kind. De oefeningen gaan over houding, uitstraling, omgaan met angst en stress, omgaan 
met negativiteit, enz. In het derde deel wordt ingegaan op hoe je het gedrag kan laten beklijven, 
hoe je voorkomt dat het kind terugvalt in oud gedrag.  
 

 Attitude in a box : wat mij motiveert: simpel, snel en slim ingeschat 
/ Thielemans. - <SL>: Dynamo New Generation Training, 2019. - 1 
doos (1 handleiding, 32 kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 atti  
Vindplaats Turnhout: FLANKERENDE COLLECTIE  

 
De kaartenset 'Attitude in a Box' kan je gebruiken in elke situatie waar een match wordt gezocht 
tussen een job, functie, werk en taken enerzijds en een persoon anderzijds. Met behulp van de 
kaarten kan je bijvoorbeeld de attitude & motivatie van iemand inschatten tijdens een coaching 
of selectiegesprek. Het kan ingezet worden door de teamcoach die een team helpt om samen 
te werken aan een gemeenschappelijke taak. Attitude in a box kan gecombineerd worden met 
het Jobcraftingspel tijdens coachings- en loopbaanbegeleidingen.  
 
 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Blij / Bingham. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2009. - 24 p.. - 
(Gevoelens...). - (Gevoelens). - ISBN: 978-90-5566-340-8. - ISBN: 
2754389863. - ISBN: 297350262 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 gevo  

 
Wat betekent het om blij te zijn en hoe ga je ermee om? Prentenboek 
met twee verhalen over blij zijn, voorzien van paginagrote 
kleurentekeningen. Met informatie voor opvoeders over dit thema.  
 
 Boos / Bingham. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2009. - 24 p.. - 
(Gevoelens...). - (Gevoelens). - ISBN: 978-90-5566-339-2. - ISBN: 
2620490164. - ISBN: 297349287 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 gevo  

 
Wat betekent het om boos te zijn en hoe ga je ermee om? 
Prentenboek met twee verhalen over boos zijn, voorzien van 
paginagrote kleurentekeningen. Met informatie voor opvoeders over 

dit thema.  
 

 Verdrietig / Bingham. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2009. - 24 p.. - 
(Gevoelens...). - (Gevoelens). - ISBN: 978-90-5566-341-5. - ISBN: 
2790531359. - ISBN: 297355910 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 gevo  

 
De boeken in deze reeks zijn ontworpen om jonge kinderen 
behulpzaam te zijn met het begrijpen van en omgaan met nieuwe en 
dikwijls verwarrende situaties en de gevoelens die ze daarbij ervaren. 

Door middel van eenvoudige verhaaltjes leren jonge kinderen hun gevoelens en emoties te 
benoemen en te begrijpen. Elk deel richt zich op een bepaalde emotie en geeft suggesties hoe 
de kinderen om kunnen gaan met gevoelens en ook anderen kunnen helpen die hetzelfde 
voelen. De boeken worden afgesloten met een pagina voor ouders en leerkrachten waarin 
ideeën worden aangereikt voor het samen lezen en praten over de betreffende emotie.  
 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Kikker memo / Velthuijs, Max. - Enschede: Bambolino Toys, 2020. - 
1 speldoos (40 kaarten). - ISBN: 871-6473240127 
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.1 kikk  

 
Een memospel met kleurrijke afbeeldingen van Kikker en zijn 
vriendjes uit de boeken van Max Velthuijs. De wereld van Kikker 
bevat een mooie boodschap want een gevoel voor status kennen ze 
niet: iedereen is gelijk. Dat geldt voor Kikker maar ook zijn vriendjes 
Eend, Haas, Varkentje, Rat en Beertje. Deze set bevat 40 kaartjes van 

zeer stevig karton. Voor de kleinere kindjes is het slim eerst met een beperkt aantal kaartjes te 
beginnen. Geschikt voor kindjes van 3 tot 6 jaar.  
 

 Bino en zijn gevoelens / Driel, van; Backer, de; Calsteren, van. - 
Amersfoort: Kwintessens, 2012. - 1 doos (4 prentenboeken, 1 cd, 2 
handpoppen). - ISBN: 978-90-5788-349-1. - ISBN: 978-90-5788-350-7. - 
ISBN: 978-90-5788-351-4. - ISBN: 978-90-5788-352-1. - ISBN: 
1281805491 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 bino  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 bino  

 
Aan de hand van het pakket 'Bino en zijn gevoelens' leren jonge kinderen 

de vier basisgevoelens (blij, boos, bedroefd, bang) herkennen en benoemen. Vervolgens leren 
ze hoe ze met die gevoelens van zichzelf en anderen moeten omgaan. Het pakket bevat vier 
prentenboekjes, een liedjescd en de handpoppen Bino en Kleintje. Elk boekje bevat een verhaal 
waarin Bino en zijn vriendjes avonturen beleven waarin één van de gevoelens naar voren komt. 
Achteraan in de boekjes zijn een aantal verdiepende activiteiten opgenomen. Op de cd staan 
acht liedjes, twee per basisgevoel. De handpoppen kunnen gebruikt worden bij het voorlezen 
en bij de verdiepingsactiviteiten.  
 

 Emotiblocks / [s.n.]. - Alicante: Miniland Educational, [s.a.]. - 
poster met spelideeën, 24 blokken. - ISBN: 1281846335 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 emot  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 emot  

 
Emotiblocks zijn speelblokken voor peuters en kleuters om 

emoties te leren kennen. Kinderen kunnen hun eigen figuurtje bouwen aan de hand van 
bijhorende foto's die zes basisemoties tonen: blij, boos, verdriet, bang, verveling en verbazing. 
De blokken zijn ook divers in huidskleur, haarkleur en stijl, ...  
 
  
  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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Bang / Bingham; Turner. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2009. - 24 p.. - 
(Gevoelens). - ISBN: 978-90-5566-342-2. - ISBN: 297353618 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 gevo  

 
In dit boek lees je over Ben, Marja en Jorg en wat ze deden toen ze 
bang waren. Door middel van eenvoudige verhalen leren jonge 
kinderen hun gevoelens en emoties te benoemen en te begrijpen. 
Het boek wordt afgesloten met een pagina voor ouders en 

leerkrachten waarin ideeën worden aangereikt voor het samen lezen en praten over deze 
emotie.  

 
 Reconocer y guiar las emociones / [s.n.]. - La Pobla de Vallbona: 
Akros Interdidak, 2020. - 1 doos (35 ronde schijven, Handleiding). 
- ISBN: 842-6804205458 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 reco  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 reco  
 
 
 
 

 
 

 Vandaag ben ik blij : het grote emotieboek van Karel / Slegers. - 
Hasselt: Clavis, 2011. - [56] p.. - ISBN: 978-90-448-1521-4. - ISBN: 
1281885327 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 vand  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 vand  

 
Karel vertelt over zijn emoties: boosheid, angst, verdriet en 
vreugde. Met versjes, spelletjes, en vraagjes. Geschikt voor 
kleuters vanaf 2,5 jaar. Met flappen.  
 
 Lio neemt afscheid / Thaens; Hammenecker. - Namen: 
Averbode|Erasme, 2021. - 24 p.. - ISBN: 978-90-317-0066-0 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.3 lion  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.3 lion  

 
Help je kleuter praten over lastige gevoelens Groot of klein, 
afscheid nemen doet altijd pijn. Hoe het zich ook uit. Intens en met 
veel tranen, of stil en ingehouden ... Het verdriet komt vaak nog 
een tijd in golfjes weer naar boven. Hoe vertel je je kleuter dat 

verdriet over verlies bij het leven hoort? Ook al komt dat verdriet voor iedereen in een ander 
pakje Dit Lio verhaal helpt jullie om woorden te geven aan verdriet, rouw en afscheid nemen. 
De Lio-boekjes zijn zo opgebouwd dat je ze kan vertellen en invullen op maat van je gezin. Met 
tips en inzichten van Klaar Hammenecker, kinderpsycholoog, oprichter van mamagement.be, 
veelgevraagd expert in de media en auteur van Wat elk kind nodig heeft. (flaptekst)  

 

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


11 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 Dan zeg ik toch gewoon nee / Lammertink; Georger. - Amsterdam: 
Clavis, 2012. - [26] p.. - ISBN: 978-90-448-1790-4. - ISBN: 
1281806113 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 danz  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 danz  

 
In dit prentenboek uit de reeks Bobbels en Bubbels voor kinderen 
vanaf 4 jaar staan bang zijn en nee zeggen centraal. Jet speelt graag 
met andere kinderen, maar als iemand iets doet wat Jet niet wil, dan 

durft ze dat niet te zeggen. Ze is dan heel bang dat iedereen haar stom vindt en dat niemand 
meer met haar wil spelen. De bijsluiter achteraan het prentenboek bevat uitleg en tips voor 
ouders en hulpverleners.  

 
 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 speldoos 
bevat 40 memorykaartjes: 20 sets van twee kaartjes. Elk kaartje hoort in een van de vijf 
categorieën met een eigen achtergrondkleur. Elke categorie bestaat uit vier paren met 
verschillende emoties. Dat zijn:Blij, gelukkig, ontspannen en tevreden (geel); Bedroefd, 
buitengesloten, gekwetst, somber (blauw); Boos, chagrijnig, gefrustreerd, driftig (rood); Bang, 
geschrokken, onzeker, zenuwachtig (groen); Verbaasd, trots, verliefd, verveeld (paars). 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  
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 Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en 
grenzen bij 6- tot 9-jarigen / Gijsel; Laet, De. - 
Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 30 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 mijn  

 
Met dit lespakket kan je kinderen leren nadenken over 
hun eigen grenzen en die van anderen. Op een 
interactieve of spelende wijze leren kinderen hun eigen 

attitude tegenover aanrakingen kennen, de wettelijke bepalingen omtrent (seksuele) grenzen 
kennen, dat grenzen kunnen verschillen van persoon tot persoon, wat toestemming wel en niet 
is, hoe iemand, ook zonder woorden te gebruiken, kan tonen of die wel of geen contact wil en 
wat ze kunnen doen als ze online iets tegenkomen waar ze zich niet goed bij voelen.  
 
https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-6-9-jaar_interactief.pdf  

 
 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  

 
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.  
 
https://www.driestar-educatief.nl/medialibrary/Driestar/Advies-en-
begeleiding/Documenten/Nu-woon-ik-hier_Oekraiens.pdf  

 
 De ander en ik : werkboek sociale vaardigheden / Kordelaar, van. - 
Amsterdam: Niño, 2010. - 112 p.. - ISBN: 978-90-8560-566-9. - ISBN: 
489633163 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 ande  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 ande  

 
Het werkboek De ander en ik is bedoeld voor kinderen die moeilijkheden 
ondervinden in de omgang met anderen en kan preventief werken voor 
kinderen die die moeilijkheden niet ondervinden, maar graag meer willen 

weten over de omgang met andere mensen. Kinderen leren over zichzelf en lastige situaties na 
te denken aan de hand van vragen en stellingen, zoals: Hoe kun je goed voor jezelf opkomen?; 
Wat kun je doen als je gepest wordt?; Hoe kun je vriendschap met iemand sluiten? Wat doe je 

als je niet mee mag spelen met je klasgenoten?; Hoe kun je duidelijk 
maken wat je vindt of wat je voelt? De ander en ik is klassikaal 
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inzetbaar, maar kan ook individueel gebruikt worden onder begeleiding van ouders, leraren, 
remedial teachers en hulpverleners. Het werkboek is ook geschikt als aanvulling bij de sociale 
vaardigheidstraining Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om. In de sociale vaardigheidstraining 
wordt aan de kinderen een aantal vaardigheden aangeleerd om de sociale competentie te 
verhogen. In dit werkboek ligt de nadruk meer op de sociaal-cognitieve benadering waarbij het 
kind inzicht verwerft in het waarom van sociale vaardigheden en in zichzelf.  
 

 Spiegel jezelf spel... en vergroot je zelfvertrouwen / Lahr; Rijkée. - 
Duivendrecht: Dubbelzes, 2012. - 1 speldoosje. - ISBN: 978-90-819302-6-0. 
- ISBN: 917145313 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 spie  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 spie  

 
Het Spiegel-jezelf-spel is een speels hulpmiddel om sterke eigenschappen 
te ontdekken en/of te benadrukken. Het is een manier om het 
zelfvertrouwen te vergroten en te bouwen aan een positief zelfbeeld. Het 

spel kan zowel individueel gebruikt worden als in kleine of grotere groepen. Op de 
spelregelkaarten in de set worden vier spelvormen beschreven. De website biedt extra 
spelvormen en materialen zoals blanco kaartjes om andere sterke eigenschappen op te 
schrijven en een kleurplaat met alle eigenschappen.  
 

 Kinderen leren omgaan met boosheid door middel van spel / 
Plummer. - Amsterdam: SWP, 2012. - 163 p.. - (Kinderen leren door 
middel van spel; 2012: 1). - ISBN: 978-90-8850-248-4. - ISBN: 
131279038. - ISBN: 791456318 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 kind  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 kind  

 
Sommige kinderen hebben moeite om hun gevoelens van boosheid 
te begrijpen en te beheersen. Dit praktische handboek bevat een 

schat aan bekende en gemakkelijk te leren spelletjes voor kinderen van 5 tot 11 jaar om sociale 
vaardigheden aan te leren. De activiteiten zijn gevarieerd, actief en passief, verbaal en non-
verbaal, voor groepen van verschillende groottes. De theorie achter de spelletjes wordt 
uiteengezet in begrijpelijke taal. Verder geeft de auteur ideeën om, afhankelijk van de 
behoefte, aangepaste versies van de activiteiten te ontwikkelen.  

 
 Het ik-ben-lekker-boos-boekje : anders omgaan met boze buien / Hendrikx. 
- Leuven: Acco, 2012. - 96 p.. - ISBN: 978-90-334-8997-6. - ISBN: 
819343894 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikbe  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikbe  

 
Dit boekje helpt kinderen vanaf 9 jaar en jonge tieners om gevoelens van 
boosheid te begrijpen en ermee te leren omgaan. Op een eenvoudige, 
speelse manier wordt het mechanisme achter boosheid uitgelegd. Het kind 

wordt gestimuleerd om aan de hand van de tips en creatieve oefeningen zelf uit te zoeken 
welke piste best past om anders met boze buien om te gaan. Op een kaart in het boek werden 

alle tips verzameld in een mindmap. Voor- en achteraan is er een 
woordje uitleg met tips voor ouders en opvoeders.  
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Emojito: if you feel it, show it! / [s.n.]. - Pori: Tactic, 2016. - 1 doos 
(spelregels, spelbord, 100 kaarten, 7 pionnen, 7 gokwijzers). - 
ISBN: 641-6739545745. - ISBN: 1281869426 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 emoj  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 emoj  

 
Emojito is een spel waarin de spelers verschillende emoties 
verkennen. Tijdens het spel beeld je een emotie uit met geluiden 
en gezichtsuitdrukkingen die de andere spelers moeten raden. Je 

kan tegen elkaar spelen of samen met een groep tegen het spel zelf spelen.  
 

 Ik voel me boos / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2012. 
- 25 p.. - (Ik voel me...). - ISBN: 978-90-5566-848-9. - ISBN: 
1281809216 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikvo  

 
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 
7 jaar. In dit boekje lezen kinderen wat boosheid betekent, hoe het 
voelt om boos te zijn, hoe ze dat gevoel kunnen herkennen bij zichzelf 

en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is eenvoudig en wordt ondersteund 
door duidelijke tekeningen. Met achteraan uitleg van moeilijke woorden en verwijzing naar 
meer informatie in boeken en op internet.  
 

 Ik voel me eenzaam / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 
2012. - 25 p.. - (Ik voel me...). - ISBN: 978-90-5566-843-4. - ISBN: 
1281819444 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2  

 
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 
7 jaar. In dit boekje lezen kinderen wat eenzaamheid betekent, hoe 
het voelt om eenzaam te zijn, hoe ze dat gevoel kunnen herkennen 

bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is eenvoudig en wordt 
ondersteund door duidelijke tekeningen. Met achteraan uitleg van moeilijke woorden en 
verwijzing naar meer informatie in boeken en op internet.  
 

Ik voel me ongeduldig / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 
2012. - 25 p.. - (Ik voel me...). - ISBN: 978-90-5556-846-5. - ISBN: 
1281811348 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikvo 

  
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 
7 jaar. In dit boekje lezen kinderen wat ongeduldig zijn betekent, hoe 
het voelt om ongeduldig te zijn, hoe ze dat gevoel kunnen herkennen 

bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is 
eenvoudig en wordt ondersteund door duidelijke tekeningen. Met 
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achteraan uitleg van moeilijke woorden en verwijzing naar meer informatie in boeken en op 
internet.  
 
 Ik voel me ongerust / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2012. - 25 p.. - (Ik voel 
me...). - ISBN: 978-90-5566-845-8. - ISBN: 1281813395 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikvo  
 
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 7 jaar. In dit boekje lezen 
kinderen wat ongerust zijn betekent, hoe het voelt om ongerust te zijn, hoe ze dat gevoel 
kunnen herkennen bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is 
eenvoudig en wordt ondersteund door duidelijke tekeningen. Met achteraan uitleg van 
moeilijke woorden en verwijzing naar meer informatie in boeken en op internet.  
 

 Ik voel me onzeker / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 
2012. - 25 p.. - (Ik voel me...). - ISBN: 978-90-5566-844-1. - ISBN: 
1281804400 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikvo  

 
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 
7 jaar. In dit boekje lezen kinderen wat onzeker zijn betekent, hoe het 
voelt om onzeker te zijn, hoe ze dat gevoel kunnen herkennen bij 

zichzelf en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is eenvoudig en wordt 
ondersteund door duidelijke tekeningen. Met achteraan uitleg van moeilijke woorden en 
verwijzing naar meer informatie in boeken en op internet.  
 

 Ik voel me verlegen / Medina; Brooker. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 
2012. - 25 p.. - (Ik voel me...). - ISBN: 978-90-5566-847-2. - ISBN: 
1281838022 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ikvo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ikvo  

 
Een informatief boekje uit de reeks Ik voel me... voor kinderen vanaf 
7 jaar. In dit boekje lezen kinderen wat verlegen zijn betekent, hoe 
het voelt om verlegen te zijn, hoe ze dat gevoel kunnen herkennen 

bij zichzelf en bij anderen, en hoe ze er best mee omgaan. De tekst is eenvoudig en wordt 
ondersteund door duidelijke tekeningen. Met achteraan uitleg van moeilijke woorden en 
verwijzing naar meer informatie in boeken en op internet.  
 

 Jij en ik : samen werken aan zelfvertrouwen / Gorrebeeck. - <SL>: 
Prentosaurus, 2020. - 101 p.. - ISBN: 978-90-828340-3-1. - ISBN: 
1281807041 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 jije  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 jije  

 
Dit boek kunnen kinderen samen met een volwassene (ouder, 
(zorg)leerkracht, leerlingbegeleider, ...) doornemen om te werken aan 
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zelvertrouwen, positieve gedachten en mindset. Doorheen het boek vind je theorie, 
voorbeelden en oefeningen voor het kind én de volwassene.  
 

 Voelsprieten : een spel voor 9 tot 12-jarigen over 
gevoelens / CIS [Leuven]. - Leuven: Centrum voor 
Informatieve Spelen, 2003. - 23 p.. - ISBN: 1281801820 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 voel  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 voel  

 
Met dit spel worden kinderen aangespoord om na te 
denken en te praten over hun gevoelens. Aan bod 
komen de gevoelens bang, boos, blij, verdrietig en 

verwonderd. De kinderen leren al spelend dat elk gevoel recht van bestaan heeft. De situaties 
waarmee ze geconfronteerd worden zijn levensecht en er is materiaal voorzien voor een 
nabespreking.  
 

 50 levenslessen in spelvorm voor kinderen van 6-12 jaar : 50 speelse 
lessen waarmee kinderen leren om zich in het dagelijks leven te 
handhaven / Becker. - Katwijk: Panta Rhei, 2009. - 143 p.. - ISBN: 978-90-
8840-030-8. - ISBN: 429390090 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 50le  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 50le  

 
De 50 levenslessen in dit boek zijn bedoeld om kinderen fundamentele 
sociale en emotionele vaardigheden bij te brengen door middel van 

oefeningen, spelletjes en verhalen. Zo kunnen kinderen op een speelse manier hun 
zelfvertrouwen en weerbaarheid ontwikkelen en gaan nadenken over thema's waarmee ze in 
het dagelijks leven voortdurend geconfronteerd worden: 'tolerantie en zelfvertrouwen', 
'gevoelens uiten en oordelen over anderen', 'individualisme en groepsdruk', 'doelen stellen en 
keuzes maken', 'relaties en loyaliteit', 'roken en alcohol'. Elke les kan los van de andere op elk 
moment ingezet worden.  
 

 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. - ISBN: 
1281859645 
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  
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Joepla 1 bewegingstussendoortjes met sociaal-emotionele thema's : mijn 
gevoelens - vertrouwen in mezelf - mijn lichaam : 6-8 jaar / Vandenbroeck; 
Goedemé. - Sint-Niklaas: Abimo, 2011. - 50 p.. - ISBN: 978-90-5932-753-5. 
- ISBN: 1281835207 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 joep  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 joep  

 
Deze reeks bewegingstussendoortjes zorgt ervoor dat de concentratie van 
de leerlingen wordt aangescherpt waardoor motivatie en leerrendement 

worden verhoogd. Bovendien reiken de spelletjes de mogelijkheid aan om per graad te werken 
rond sociale en emotionele vaardigheden. Zo wordt de relatiebekwaamheid van de kinderen 
geoefend en worden ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Per spelvorm 
is de eindterm en het leerplandoel aangegeven.  
 
 
 

 Joepla 2 bewegingstussendoortjes met sociaal-emotionele thema's : 
waarderen - onmacht - onze mogelijkheden : 8-10 jaar / Vandenbroeck; 
Goedemé. - Sint-Niklaas: Abimo, 2011. - 50 p.. - ISBN: 978-90-5932-754-2. 
- ISBN: 1250435005 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 joep  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 joep  

 
Deze reeks bewegingstussendoortjes zorgt ervoor dat de concentratie van 
de leerlingen wordt aangescherpt waardoor motivatie en leerrendement 

worden verhoogd. Bovendien reiken de spelletjes de mogelijkheid aan om per graad te werken 
rond sociale en emotionele vaardigheden. Zo wordt de relatiebekwaamheid van de kinderen 
geoefend en worden ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Per spelvorm 
is de eindterm en het leerplandoel aangegeven.  
 

 Joepla 3 bewegingstussendoortjes met sociaal-emotionele 
thema's : leiding volgen en geven - zich opstellen - zich inleven : 
10-12 jaar / Vandenbroeck; Goedemé. - Sint-Niklaas: Abimo, 
2011. - 50 p.. - ISBN: 978-90-5932-755-9. - ISBN: 1250431814 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 joep  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 joep  

 
Deze reeks bewegingstussendoortjes zorgt ervoor dat de 
concentratie van de leerlingen wordt aangescherpt waardoor 

motivatie en leerrendement worden verhoogd. Bovendien reiken de spelletjes de mogelijkheid 
aan om per graad te werken rond sociale en emotionele vaardigheden. Zo wordt de 
relatiebekwaamheid van de kinderen geoefend en worden ze zich bewust van de eigen 
mogelijkheden en beperkingen. Per spelvorm is de eindterm en het leerplandoel aangegeven.  
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 Kinderen en ... de ontwikkeling van emotionele vaardigheden : 
activiteitenboek voor werken aan emotionele intelligentie met kinderen 
van 8 tot 12 jaar / Bisquerra Alzina; Pérez Escoda; Cuadrado Bonilla; 
Zurita. - [Amersfoort]: Kwintessens, 2010. - 142 p.. - (Kinderen en ..). - 
(Kinderen en...; 2010: 3). - ISBN: 978-90-5788-303-3. - ISBN: 669451604 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Dit boek biedt een groot aantal activiteiten die de emotionele intelligentie 

van kinderen tussen 8 en 12 jaar helpen opbouwen. Emotionele intelligentie wordt gevormd 
door een combinatie van kennis, vermogens, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om 
onze emoties te begrijpen, uit te drukken en te reguleren. Wie emotioneel intelligent is, kan 
gemakkelijker leren, problemen oplossen en voelt zich beter op persoonlijk en sociaal vlak. 
Ouders en professionele begeleiders kunnen bijdragen aan de emotionele competenties van 
kinderen als ze zich realiseren dat het ontwikkelen ervan veel tijd en oefening vergt. Kinderen 
en... de ontwikkeling van emotionele vaardigheden richt zich tot verschillende soorten 
gebruikers en lezers. De activiteiten zijn duidelijk en makkelijk leesbaar, waardoor kinderen ze 
zelf kunnen lezen en uitvoeren. Ouders kunnen hen helpen erover na te denken. Voor leraren 
biedt het boek veel voorbeelden van hoe de emotionele educatie van kinderen tussen acht en 
twaalf jaar ontwikkeld kan worden. In het boek komen vijf blokken van emotionele 
competenties aan bod: emotioneel bewustzijn, emotionele sturing, emotionele autonomie, 
sociaal-emotionele vaardigheden en vaardigheden voor het leven en het emotionele welzijn.  
 

 Mijn BV : basisvaardigheden : spelenderwijs sociale vaardigheden oefenen 
/ [s.n.]. - [S.l.]: Goed-Gezien.nl, [s.a.]. - 36 kwartetkaarten, 1 kaart met 
spelregels. - ISBN: 1281802484 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 mijn  

 
Met dit kwartetspel kunnen kinderen van 8 tot 14 jaar sociale vaardigheden 
oefenen. Elke keer dat een speler een kaart ontvangt, moet hij/zij de 
opdracht uitvoeren of de vraag beantwoorden die op deze kaart staat. De 

thema's van de kwartetten zijn: kennismaken, complementen, kritiek, voor jezelf opkomen, 
hulp vragen, jezelf presenteren, luisteren, nee zeggen, samen spelen.  

 
 Ben jij ook op mij? Een boek over seks, voor kinderen / Doef, van der; 
Latour. - Amsterdam: Ploegsma, 2011. - 59 p.. - ISBN: 978-90-216-6957-
1. - ISBN: 1281863148 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 benj  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 benj  

 
Dit boek bevat duidelijke informatie in eenvoudige taal voor kinderen van 
6 tot 11 jaar, over verliefdheid, seksualiteit en voortplanting. Om zelf te 
lezen en te bekijken of samen met een volwassene. Mede door de 

humoristische en informatieve tekeningen geeft dit voorlichtingsboek de 'boodschap' dat seks 
niet raar of vies is, maar in de meeste gevallen vooral fijn.  
 

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


19 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 Goos / Haverkamp; Vries, de. - Doetinchem: Graviant educatieve 
uitgaven, 2016. - 50 p.. - ISBN: 978-94-91337-57-4. - ISBN: 
1154651952 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 goos  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 goos  

 
Dit kleurrijke prentenboek is geschreven en vormgegeven voor 
kinderen en hun omgeving die te maken krijgen met 
genderdysforie. Genderdysforie komt op alle leeftijden voor. Het 

kan al in de kindertijd aanwezig zijn, maar niet alle kinderen met genderdysforie worden later 
transseksueel. Dit boek kan helpen inzicht te geven. Het is vanaf het begin duidelijk dat het 
hoofdpersonage Goos blauw is en dus blauw gedrag vertoont. Het feit dat zijn buitenkant 
oranje is, zorgt er voor dat de omgeving oranje gedrag van hem verwacht. Dat is lastig voor 
Goos. Het boek tracht zo te duiden dat het belangrijk is om geen oordeel te vellen over de 
kinderen die deze weg te bewandelen hebben. Begeleiders en zijzelf, moeten vertrouwen op 
wie ze zijn, ongeacht hun uiterlijk.  
 
Ik + Jij = Wij : communicatieset bij het concept voor relationele vorming in de katholieke 
basisschool / Ruysscher, De; Defré; Didden. - Brussel: DOKO vzw, 2012. - handleiding (16 p.), 
kleine set communicatieprenten, 71 A3-vertelprenten + titelblad + 6 tussenbladen. - ISBN: 
978-90-815688-9-0. - ISBN: 1281855935 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 ik+j  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 ik+j  
 
Deze communicatieset is verbonden met de inhouden van het Concept voor Relationele 
Vorming in de katholieke basisschool, maar staat ook op zichzelf. De communicatieprenten uit 
Ik + Jij = Wij zijn bedoeld om kleuters en kinderen van de lagere school bewust te maken van 
wat relationele vorming allemaal inhoudt. Ze bieden contouren van waaruit ze aan zichzelf 
kunnen werken en door leerkrachten gestimuleerd worden om het beste van zichzelf te geven. 
De prenten werden geordend in zes rubrieken overeenkomstig de ontwikkelingsgebieden: 
werken aan zelfvertrouwen, werken aan eigen gevoelens, werken aan inlevingsvermogen, 
werken aan sociale vaardigheden, werken aan waarde- en normbesef, werken aan seksuele 
vorming. Kleuren geven aan voor welke doelgroep een prent bedoeld is. Met arcering worden 
drie beheersingsniveaus aangeduid. Het gebruik van de prenten begint in principe met de 
verkenning en de bespreking van de tekening met de leerlingen. Op de keerzijde van de prent 
staan enkele kijkvragen ter ondersteuning. Bij elke prent wordt de context geduid met een 
verhaal dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Dit verhaal is niet bedoeld om voor te 
lezen maar als leidraad bij de toelichting. Ook de achterliggende doelstelling wordt aangeduid 
op elke prent. Na de verkenning wordt samen met de kinderen aan de hand van reflectievragen 
nagegaan op welke manier de doelstelling in hun eigen leven aan bod komt. Bij de 
communicatieset zit ook een set kaarten bedoeld voor individueel gebruik. Leerlingen kunnen 
ermee reflecteren op hun eigen gedrag of de eigen relationele competentie in kaart brengen. 
Ook zorgleerkrachten kunnen deze individuele set aanwenden.  
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Tot over je oren : bijna puber en verliefd!? / Cuyvers; Bouwens, Eric. - 
Sint-Niklaas: Abimo, 2011. - 87 p.. - ISBN: 978-90-5932-803-7. - ISBN: 
1281815234 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 toto  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 toto  

 
Dit boekje uit de reeks Lach & leer gaat over verliefdheid. Op een speelse 
manier leren kinderen over verliefdheid, liefdesverdriet, zoenen, 
veranderingen in de puberteit, seks en het ontstaan van baby's. Met 

achteraan in het boekje een lijst met moeilijke woorden. Het boekje is geschikt voor jongens 
en meisjes van 8 tot 14 jaar.  

 
 Het voortplantingsboekje / Ginderachter, Van; Veelaert. - Mechelen: 
Plantyn, 2010. - handleiding, werkboekje, didactische platen. - ISBN: 978-
90-301-0440-7. - ISBN: 978-90-301-0444-5. - ISBN: 978-90-301-2724-6. - 
ISBN: 901277878 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 voor  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 voor  

 
Het voortplantingsboekje maakt seks en relaties bespreekbaar met 
kinderen tussen 10 en 12 jaar. Het kan ingezet worden voor individuele en 

klassikale seksuele en relationele vorming rond de thema's voortplanting(sorganen), hygiëne , 
puberteit, anticonceptie, menstruatie zwangerschap, genzinsvormen, homoseksualiteit, hiv en 
aids, weerbaarheid en media. Het materiaal bevat een werkboek, een handleiding met 
kopieerbladen en toetsen, en didactische platen. Bij de lessen kan je ook het grote 
voorplantingsspel gebruiken.  
 

 Woordenwolken / Ang, Winny; Ramos, Fatinha. - 
Antwerpen: Studio Sesam, 2019. - 1 v. - ISBN: 978-94-
92784-05-6. - ISBN: 421738332. - ISBN: 1096431932 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 woor  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 woor  

 
Reni is een meisje met veel verhalen in haar hoofd. Haar 
woorden vinden soms hun weg niet naar buiten. Het 
boek is geschreven voor kinderen met selectief 

mutisme; een angststoornis waarbij kinderen op school en buiten het gezin, soms jarenlang, 
niet spreken.  
 

 Een boek vol gevoelens en 1 goudvis / Gerarts; Schaaf, van der. - Tielt: 
Lannoo, 2018. - 43 p.. - ISBN: 978-94-014-4978-6. - ISBN: 1038514029 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 boek  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 boek  

 
In dit boek worden vijf emoties worden uitgelegd: verdriet, woede, 
jaloezie, angst en vreugde. Deze emoties worden als fantasiefiguurtjes 
met hun eigen kenmerken geïntroduceerd in een inleidend verhaaltje. 

Vervolgens zijn er voorbeelden van situaties waarin een emotie het 
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duidelijkst aanwezig is. Tussendoor staan er tips en verschillende activerende opdrachten die 
bewustmaking en herkenning van die emotie tot doel hebben.  

 
 Openhartig kids : verrassende vragen en grappige uitdagingen / [s.n.]. - 
Hedel: Moodzz, [s.a.]. - 100 kaarten in doosje. - ISBN: 871-7-7035-2081-1. 
- ISBN: 1281831289 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 open  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 open  

 
Openhartig kids bevat vraag- en opdrachtkaarten voor kinderen vanaf 7 
jaar. Er zijn luchtige en serieuze vragen, komische en leerzame opdrachten. 
Sommige vragen zetten aan tot nadenken, andere tot het uiten van 

gevoelens. Sommige opdrachten laten non-verbale communicatie oefenen, andere geven de 
mogelijkheid tot bewegen. Geschikt voor 2 of meer spelers, te gebruiken in verschillende 
situaties zoals bijvoorbeeld kennismaken, therapiesessies, kringgesprekken, ter afsluiting van 
een les of in de pauze.  
 

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren 
leren : praktijkboek voor het basisonderwijs / Malfait. - Tielt: 
LannooCampus, 2020. - 187 p.. - ISBN: 978-94-014-7217-3. - ISBN: 

1281853242 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 groe  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 groe  

 
Impulsen leren beheersen, flexibel denken, plannen en organiseren ... het 
zijn maar enkele van de executieve functies (EF) die leerlingen elke dag 
nodig hebben en die volop in ontwikkeling zijn. Als leraar is het dan ook 

belangrijk om die vaardigheden te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen: ze 
vormen de basis voor zelfsturing en leren leren. Groeien in executieve functies geeft je een 
helder inzicht in wat EF en zelfsturing zijn. Vanuit situaties uit de klaspraktijk ontdek je hoe je, 
rekening houdend met jouw leerkrachtstijl en context, EF kunt versterken. Vanuit telkens een 
nieuwe focus reikt dit boek tips en werkvormen aan die EF verbeteren en de klas EF-
vriendelijker maken. Samen vormen ze een totaalaanpak die het beste uit elke leerling haalt.  
 
 

 
 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.  
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https://issuu.com/groepintrovzw/docs/groep_intro_handboek_v9  
 
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  
 
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.  
 
https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-12-14-jaar_interactief.pdf  
 
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  
 
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.  
 
https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-14-16-jaar_interactief.pdf  
 

 Gevoels- en behoeftekaarten Verbindende 
Communicatie / Thielemans. - Schelle: Human Matters, 
2012. - handleiding, 34 pseudogevoelskaarten, 40 
gevoelskaarten (2 blanco), 36 behoeftekaarten (1 
blanco). - ISBN: 1281891268 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 gevo  

 
Deze set gevoels- en behoeftekaarten ondersteunt het 

leren van Verbindende Communicatie. Verbindende Communicatie is communiceren op een 
duidelijke en respectvolle manier. Door te focussen op gevoelens en behoeften kunnen 
moeilijke boodschappen op een verbindende manier worden gebracht. Bovendien inspireert 
Verbindende Communicatie om op een empathische manier te luisteren naar oordelen en 
verwijten. De set bestaat uit drie verschillende kaarten: behoeftekaarten met bij elke cluster 
een passende tekening; gevoelskaarten onderverdeeld in aangename, onaangename en 
secundaire gevoelens; pseudogevoelskaarten om de achterliggende gevoelens en behoeften te 
verkennen achter verwijten en oordelen. In de handleiding staan suggesties voor werkvormen. 
De set kaarten kan ook gebruikt worden bij de methode Leef! als hulpmiddel om op een speelse 

manier de woordenschat van leerlingen rond gevoelens en behoeften 
uit te breiden.  
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 Eigen wijsheden spel : inspirerende citaten en pakkende 
vragen / Gerrickens; Verstege; Kunen; e.a.. - 's-
Hertogenbosch: Gerrickens, 2005. - 1 speldoos (144 
spelkaarten). - ISBN: 90-74123-14-7. - ISBN: 978-90-
74123-14-3. - ISBN: 915870229 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 eige  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 eige  

 
Het Eigen Wijsheden Spel bestaat uit kaarten met op de 

voorzijde een citaat, op de achterzijde een vraag gekoppeld aan het citaat. Citaten zeggen veel 
met weinig woorden en kunnen helpen bewust te worden van de wijze waarop je tegen 
bepaalde onderwerpen of het leven als geheel aankijkt. De bedoeling van dit spel is je op 
speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je aankijkt tegen de 
onderwerpen 'communicatie', 'verandering', 'leiderschap', 'zingeving', 'persoonlijke 
ontwikkeling' en 'relaties'. Door middel van de vragen wordt je uitgenodigd deze onderwerpen 
te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.  

 
 Theater als middel: rollenspel / Koenegras. - Rotterdam: Theater als middel, 
2011. - set van 12 dobbelstenen in koffertje. - ISBN: 1281847271 
Vindplaats Antwerpen: or 3.3.8 thea ; WEL 3.1.4 thea  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 thea  

 
Deze set dobbelstenen kan gebruikt worden als hulpmiddel voor een 
rollenspel. Bij het rollenspel gaat het om een aantal basis elementen, zoals 
wie, wat, waar, waarmee, wanneer en waartoe. Voor elk van deze begrippen 
zitten er twee dobbelstenen in het spel. Hierdoor zijn er 12 verschillende 

woorden per begrip beschikbaar. Door van elke kleur één dobbelsteen te nemen en die te 
gooien, kunnen er veel verschillende combinaties gevormd worden. Ook kan er gewerkt 
worden met maar 5 of nog minder stenen. In het boek Theater als middel zijn voorbeelden te 
vinden van het werken met deze mogelijkheden.  
 

 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 hanboek 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.  
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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).  
 
 

 Het Rots en Water-perspectief : een psychofysieke training voor jongens. 
Basisboek / Ykema. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2002. - 127 p.. - ISBN: 
90-6665-458-9. - ISBN: 1281874825 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 rots  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 rots  

 
'Rots en Water' vormt de titel van een door Freerk Ykema opgezette 
psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens. Het bestaat uit een 
fraai geïllustreerd praktijkboek en een informatief basisboek. Het 

seksespecifieke programma biedt een trainingsmethode aan leraren, jeugdhulpverleners etc. 
Het leert de kwetsbare jongens absoluut niet om er maar op los te slaan! Door middel van 
fysieke oefeningen wordt een vertaling gemaakt naar te realiseren sociale en communicatieve 
vaardigheden.  
 

 Rots en Water : een psychofysieke training voor jongens én meisjes. 
Praktijkboek / Freerk. - [S.l.]: Stichting Welzijns Publikaties (SWP), 2010. - 
206 p.. - ISBN: 978-90-8850-088-6. - ISBN: 1281866416 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 rots  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 rots  

 
Steeds meer jonge mensen ondervinden problemen en achterstanden in 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Rots en Waterprogramma helpt 
hen bewust te worden van eigen kracht en mogelijkheden en leert hen om 

met anderen samen te spelen, te werken en te leven in een snel veranderende, multiculturele 
samenleving. Het programma kenmerkt zich door een psychofysieke didactiek. Dit betekent dat 
'doen - denken (reflectievermogen) - verwoorden' worden samengebracht. Het programma 
werd aanvankelijk ontwikkeld voor jongens, maar jarenlange ervaring heeft aangetoond dat het 
ook voor meisjes zeer effectief is. De oefeningen en de beschreven processen in dit 
praktijkboek zijn daarom ook, met een lichte aanpassing en verlegging van doelstellingen, voor 
iedereen geschikt. Verder is gebleken dat het Rots en Waterprogramma uitstekende resultaten 
scoort in het werken met kinderen met autismespectrumstoornissen. Ze hebben nadien meer 

zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en inzicht in sociale relaties. Ze 
ontwikkelen betere copingstrategieën in geval van conflicten, zijn 
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minder angstig en minder agressief. Het laatste hoofdstuk geeft beknopt adviezen en richtlijnen 
hoe het programma aan de ontwikkelingsopgaven van deze kinderen kan worden aangepast. 
Naast dit praktijkboek verscheen een basisboek waarin alle informatie te vinden is over de 
pedagogisch-didactische achtergronden van het programma.  
 

 Theater als middel in het voortgezet onderwijs: een praktische lesmethode / 
Koenegras. - Rotterdam: Cool Publishers, 2010. - 144 p.. - ISBN: 978-90-
812089-8-7. - ISBN: 987077299 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 thea ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 thea  

 
Theater als middel is een methodiek om de sociale vaardigheden van 
leerlingen spelenderwijs te ontwikkelen. De leerlingen winnen daardoor aan 
zelfvertrouwen en stellen zich zowel op school als daarbuiten weerbaar op. 

Maatschappelijke onderwerpen en probleemstellingen worden gebruikt voor het maken van 
theater. Voorbeelden van behandelde onderwerpen zijn homofoob gedrag, racisme, omgaan 
met verschillende culturen, agressie, pesten, ongewenste intimiteiten, enz.... De kracht van 
Theater als Middel is dat deelnemers de lessen vooral als leuk, spannend en vaak hilarisch 
ervaren. De methode wordt vaak ingezet bij bijzondere doelgroepen, vb. in het buitengewoon 
onderwijs en bij groepen jeugddelinquenten, maar ook in het reguliere secundaire onderwijs. 
Het eerste deel van dit boek beschrijft de visie achter Theater als Middel. In het vervolg zijn 19 
speloefeningen opgenomen die voortkomen uit de lessen.  

 
Respect : hoe zie jij het? / Selberie; Gerats; Valentijn. - 
Vlaardingen: Semmie Sprekend Spel & Training, [s.a.]. 
- 1 doos (handleiding, 50 kaarten). - ISBN: 978-90-90-
32311-4. - ISBN: 1281839363 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 resp  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.6 resp  

 
Pesten bespreekbaar maken is niet altijd makkelijk. Er 
zijn verschillende partijen betrokken: het slachtoffer en 

de pester zelf, maar meestal ook omstaanders en meelopers. Dit spel richt zich met name op 
de omstaanders en meelopers, want zij dragen (soms onbewust) bij aan het pestgedrag. Door 
juist met deze mensen in gesprek te gaan en bewustwording te creëren wordt bijgedragen aan 
het vergroten van de sociale veiligheid in een groep. De achterliggende visie van dit spel is dat 
veiligheid in groepen wordt vergroot door deelnemers op een toegankelijke en uitdagende 
manier actief te betrekken bij constructieve gesprekken. Het spel is voor iedereen die met een 
klas of een groep werkt een onmisbaar hulpmiddel. Het spel is ook in te zetten tijdens 
individuele sessies bij een coach of therapeut. Het spel is opgebouwd rond vijf thema's: normen 
en waarden, pesten, gevoelens en vriendschap, sexting/online pesten en eigenwaarde.  
 
In the picture / SAMAH [Amsterdam]. - Amsterdam: Stichting Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers Humanitas (SAMAH), [s.a.]. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 inth  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 inth  
 

Werkvorm "In the Picture" bestaat uit 20 gelamineerde kleurenfoto's 
op A4-formaat en een methodiekbeschrijving waarin verschillende 
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wijzen van gebruik worden beschreven. Foto's vormen een ingang om een gesprek over 
homoseksualiteit te nuanceren. Juist foto's uit het dagelijks leven laten zien dat een 
homoseksuele relatie niet alleen om seks of sensatie draait. Sleutelwoorden in de serie zijn dan 
ook, vriendschap, humor, ontspanning, romantiek, gezelligheid, intimiteit, vertrouwen, 
avontuur en verliefdheid. Voor deze fotoserie zijn 6 homoseksuele stellen (jonge, multiculturele 
stellen) een dag met de camera gevolgd in hun dagelijkse leven. Door middel van de fotoserie 
"In te picture" kunnen jonge vluchtelingen met eigen ogen zien dat homoseksualiteit onder alle 
nationaliteiten voorkomt, onder beide seksen en onder alle beroepsgroepen.  
 

 Jongens en seks : begeleiding van jongens bij een gezonde seksuele 
ontwikkeling / [s.n.]. - Utrecht: Rutgers WPF, 2011. - 42 p.. - ISBN: 
1281804527 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 jong  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 jong  

 
Uit onderzoek, gesprekken met professionals, scholingen in seksuele 
vorming van jongens en ervaringen van jongens zelf blijkt dat jongens nood 
hebben aan andere seksuele voorlichting dan meisjes. Deze brochure geeft 
docenten, opvoeders en jongerenwerkers informatie over jongens en seks 

en biedt concrete tips om relaties en seksualiteit met jongens bespreekbaar te maken. De 
brochure bestaat uit drie modules. De eerste module bevat feiten en cijfers over jongens en 
seksualiteit. De tweede module geeft specifieke adviezen en tips over de begeleiding van 
jongens. De derde module belicht tien relevante thema's: jongens en lichamelijke 
veranderingen; het meisjeslichaam; verliefdheid, relaties en seks; invloed van vrienden; 
homoseksualiteit; pornografie en geseksualiseerde beelden in de media; internetgebruik en 
nieuwe media; veilige seks; seksuele grenzen; alcohol, drugs en seks. Met achteraan in de 
brochure verwijzingen naar informatieve sites voor jongens.  
 
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.  
 

 Puber tijd! Een omdraaiboek voor jongens en meisjes / Koyen. - Wielsbeke: 
De Eenhoorn, 2013. - 128 p.. - ISBN: 978-90-5838-905-3. - ISBN: 
1281843546 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 pube  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 pube  

 
Een omkeerboek voor jongens en meisjes over de vreemde ontwikkelingen 
die hun lichamen tijdens de pubertijd doormaken. Met grappige illustraties 

en praktische tips over hoe je je het beste scheert, of hoe je de juiste 
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bh uitkiest. Ook onderwerpen als zelfbevrediging en anticonceptie worden op een heldere 
manier behandeld. Vanaf 11 jaar.  
 
 

 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 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.  

 
 Zwijgen is zonde : over seksuele vorming voor multiculturele en -
religieuze jongeren / Ginneken, van; Ohlrichs; Dam, van. - Utrecht: 
Rutgers Nisso Groep, 2004. - 58 p.. - ISBN: 66973228 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 zwij  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 zwij  

 
Zwijgen is zonde' is gemaakt voor mensen die seksualiteit bespreekbaar 
willen maken in multireligieuze en muticulturele groepen jongeren. De 
achtergrondinformatie en tips van ervaren voorlichters maken het 

eenvoudiger om te praten over gevoelige onderwerpen als seks, homoseksualiteit, abortus en 
anticonceptie. Op basis van literatuuronderzoek behandelen de auteurs in grote lijnen de 
fundamenten van het christendom, de islam, het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en 
animisme. De denkbeelden over seksualiteit binnen deze religies worden beschreven. Maar 
ook de misverstanden en (voor)oordelen die hierover in Nederland bestaan.  
 

 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. Haar leven is nooit saai! 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) ADHD. Mét en zónder de H! Met andere woorden: 
voor meiden die druk én/of dromerig zijn. Deze meiden kunnen veel 
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herkennen in de belevenissen van Kiki. Met de korte hoofdstukken, opdrachten en tips in dit 
boek ontdek je hoe ADHD er bij jou uitziet, waar je goed in bent (jouw kwaliteiten en talenten) 
en wat je lastig vindt. Het helpt je om te vertellen wat je denkt, voelt en wat je nodig hebt. Je 
leert om te gaan met de lastige kanten van ADHD en vooral gebruik te maken van je kwaliteiten. 
Thema's die aan bod komen zijn onder andere school, vriendinnen, impulsiviteit, plannen, 
reizen, feesten en drugs en alcohol. Je hoeft het boek niet van begin tot eind te lezen, je kunt 
het lezen op de manier die bij jou past!  
 

 Een steekje los? : een eigenwijs spel : uitbreidingsset transgender / 
Spanjers. - Maassluis: Semmie.net, 2014. - 1 startkaart, 1 
instructiekaart, 12 kanskaarten, 8 x 12 opdrachtkaarten, spelregels. - 
ISBN: 1281889155 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 stee  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 stee  

 
'Transgender' is één van de uitbreidingssets van het spel 'Een steekje 
los'. De set kan toegevoegd worden aan de kaarten van het bordspel 

maar ook apart ingezet worden als kaartspel. In de kleine handleiding bij de set worden drie 
spelvarianten beschreven. Zowel met deze kaartenset als met het bordspel 'Een steekje los?' 
kan je op een laagdrempelige manier in gesprek gaan over psychische gezondheid, 
beeldvorming, vooroordelen, kwaliteit van leven, grenzen en mogelijkheden. De spelers 
beantwoorden allerlei vragen en voeren opdrachten uit rond de thema's gezondheid, relatie, 
sociale contacten, thuis, vrije tijd, studie en beroep, zingeving, hulp. Het spel is bedoeld voor 
iedereen die geïnteresseerd is in psychische gezondheid. Het kan gebruikt worden in een 
therapeutische context, bij teambuilding, in het onderwijs of tijdens familiebijeenkomsten.  

 
 Een steekje los? : een eigenwijs spel / Spanjers. - 
Maassluis: Semmie.net, 2014. - 1 doos (9 speelborden, 6 
pionnen, 1 startkaart, 6 instructiekaarten, 344/394VL 
opdrachtkaarten in 8 verschillende kleuren, 162 fiches, 
dobbelsteen, kladblok, potlood, spelregels). - ISBN: 
1281857340 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 stee  

Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 stee  
 
Met 'Een steekje los?' ga je spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid en kwaliteit 
van het leven. De spelers beantwoorden allerlei vragen en voeren opdrachten uit rond de 
thema's gezondheid, relatie, sociale contacten, thuis, vrije tijd, studie en beroep, zingeving, 
hulp. Het spel is bedoeld voor (ex)ggz-cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, 
consulenten, docenten en studenten, familie en vrienden. Het kan gebruikt worden in een 
therapeutische context, bij teambuilding, in het onderwijs of tijdens familiebijeenkomsten. Het 
spel kan op verschillende manieren gespeeld worden. Op de website eigenwijsspel.nl kun je 
meer spelvormen vinden. Er bestaan ook uitbreidingssets bij het spel. De sets 'transgender', 
'multicultureel', 'ADHD en ADD', autismespectrumstoornis' zijn beschikbaar in docAtlas.  
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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  
 

 Aan het werk! Alles wat je moet weten over je baan: werkboek / Steutel. - 
Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 86 p.. - ISBN: 
978-90-8696-510-6 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 aanh  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.8 aanh  

 
Dit werkboek legt in eenvoudige taal uit wat er allemaal komt kijken bij het 
vinden van een job die bij je past. In makkelijke taal worden alle aspecten 
van werk zoeken en vinden behandeld: solliciteren, communicatie op de 

werkvloer, omgaan met feedback, rechten en plichten, loon en pensioen. Een helder werkboek 
om anderstalige werkzoekenden of schoolverlaters te begeleiden in hun zoektocht naar werk.  

 
 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.  
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 Maximaal megataal : Een boek vol tips voor meer taal, 
meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en 
derde kleuterklas / Algoet. - Antwerpen: Garant, 
2016. - 140 p.. - ISBN: 978-90-441-3430-8. - ISBN: 
1050043021 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.1 maxi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.1 maxi  

 
Maximaal Megataal: Een boek vol tips voor meer taal, 

meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas. De lang verwachte 
opvolger van Minimaal Maxitaal: Een boek vol talige tips bij routines in de onthaalklas en de 
eerste kleuterklas. Kleuters met een sterk ontwikkelde taal- en denkvaardigheid kennen meer 
schoolsucces dan minder vaardige klasgenootjes. Om alle kleuters van de tweede en derde 
kleuterklas maximale ontplooiingskansen te schenken op het vlak van taal- en denkvaardigheid, 
voorziet Maximaal Megataal in een handig kader: de taal-denkhand.Naast de taal-denkhand 
biedt Maximaal Megataal ook inspiratie om negen routines en activiteiten die dagelijks of vaak 
terugkeren, zoals het onthaal, het keuzemoment en het fruitmoment krachtiger bij de 
ontwikkelingsbehoeften van de vier- en vijfjarigen te laten aansluiten. De keuze voor deze 
negen momenten is gebaseerd op recent onderzoek in Vlaanderen en Brussel.  
https://maximaal-megataal.odisee.be/ 

 
 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.  
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 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/  
 

 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 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.  
 

 
Fit Digitaal: een interactief taalprogramma voor de zinsbouw / Schlichting; Koning, de. - [S.l.]: 
Liesbeth Schlichting Stichting, 2015.. - ISBN: 1281816053 
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 1.7.1 FITD  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.7.1 FITD  
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Kinderen met taalproblemen hebben vaak moeite met het spreken in goede zinnen. De meeste 
kinderen ook de meertalige kinderen ontwikkelen de zinsstructuren van het Nederlands in een 
bepaalde, bijna vaste, volgorde. In FIT Digitaal leren we met taalspelletjes de kinderen die 
zinsstructuren aan. Het in spelvorm oefenen van taal zorgt ervoor dat het spreken direct een 
functie heeft en dat kinderen het leuk vinden om mee te doen. De oefeningen zijn te 
downloaden.  
 

 

 

 Praatboek. Boodschappen doen. Niveau A / Zee, van der; Nales; 
Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2004. - 40 p.. - ISBN: 1281839751 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  

 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de 
basisvaardigheden spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding 
van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen 

vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De 
praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en 
speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-
/taalniveau, voor kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau 
tussen de 2 en 4 jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  

 
 Praatboek. Dat ben ik. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - 
Doetinchem: Edudesk, 2006. - 36 p.. - ISBN: 1281882925 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  

 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de 
basisvaardigheden spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding 
van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen 

vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De 
praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en 
speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-
/taalniveau, voor kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau 
tussen de 2 en 4 jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. De badkamer. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2005. - 
36 p.. - ISBN: 1281868864 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 

Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden 
spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als 
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oudere kinderen met spraak- en/of taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is 
geen vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De 
praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en 
speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-
/taalniveau, voor kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau 
tussen de 2 en 4 jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. De school. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2006. - 44 
p.. - ISBN: 1281842554 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. De winter. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2006. - 40 
p.. - ISBN: 1281815255 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  

 
 Praatboek. December. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - 
Doetinchem: Edudesk, 2004. - 56 p.. - ISBN: 1281824111 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  

 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de 
basisvaardigheden spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding 
van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen 

vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De 
praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en 
speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-

/taalniveau, voor kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken 
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(Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat 
centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. Eten. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2004. - 48 p.. - 
ISBN: 1281875547 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. Feest. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2004. - 48 p.. - 
ISBN: 1281837504 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. Politie en brandweer. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 
2006. - 40 p.. - ISBN: 1281830268 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
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 Praatboek. Wonen. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - 
Doetinchem: Edudesk, 2004. - 40 p.. - ISBN: 1281860752 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  

 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de 
basisvaardigheden spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding 
van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen 

vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De 
praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en 
speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-
/taalniveau, voor kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau 
tussen de 2 en 4 jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
Praatboek. Ziek zijn. Niveau A / Zee, van der; Nales; Smit. - Doetinchem: Edudesk, 2006. - 36 
p.. - ISBN: 1281891942 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.4.3 praa  
 
Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren, 
bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak- en/of 
taalproblemen en/of een verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. 
Duidelijke illustraties vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten 
taalopdrachten en de daarmee samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk 
thema is uitgewerkt op 3 niveaus. Niveau A is voor een beginnend spreek-/taalniveau, voor 
kinderen die 1- of 2-woordzinnen kunnen gebruiken (Taalontwikkelingsniveau tussen de 2 en 4 
jaar). Het luisteren en proberen mee te doen staat centraal bij dit niveau.  
 
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 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 
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boeken blijft een essentieel onderdeel van leesontwikkeling. Deze speelse training zit op niveau 
aanvankelijk lezen (M3/E3/M4).  
 

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.  

 
Lees mee met prinses Arabella / Freeman, Mylo. - Wielsbeke: De 
Eenhoorn, 2021. - 87 p.. - ISBN: 978-94-6291-571-8. - ISBN: 1281880220 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 lees  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 lees  

 
Ontdek samen met prinses Arabella de wondere wereld van letters en 
taal. Grappige, vrolijke verhalen in de wereld van deze optimistische en 
ondernemende prinses, van AVI-Start tot en met AVI-M4.In dit 
leesgroeiboek beleeft Arabella allerlei kleine avonturen. Voor prinsessen 

is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. Daarom gaat prinses Arabella naar 
school. Ze beleeft ook avonturen met haar familie en vrienden. En op het einde van elk verhaal 
weet Arabella ons steeds vrolijk te verrassen.  
 
Taalduiken en artisticuleren: ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige 
basisscholen / Reekmans; Henry; Baeckeland. - Hasselt: Hogeschool PXL Hasselt, 2020. - 125 
p.. - ISBN: 978-90-826897-9-2. - ISBN: 1281852306 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.9.1 taal  
 
Wat maakt muzisch taal leren interessant en hoe kan je leerlingen taalgevoeliger maken voor 
de Nederlandse taal tijdens een workshop muzische vorming in een meertalige klas? 
Onderzoekers, studenten en ervaringsdeskundigen van de Hogeschool PXL Hasselt, la Haute 
Ecole de la Ville de LIège en Bal Spécial vzw werkten samen, met dit boek als resultaat. Je vindt 
de visie van de auteurs op 'ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige 
basisscholen met schooltaal Nederlands' en een verduidelijking van wat zij precies verstaan 
onder creatief proces. De theoretische inzichten worden vertaald in 7 inspirerende workshops. 
Het boek werd mee gefinancierd door de Nederlands Taalunie.  
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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 concreten 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  
 

 WerkPortfolio PRO winkel : werken in de detailhandel, stap voor stap / 
Schwank; Golde, van; Duijvenbode, van. - Diemen: Schwank & Van 
Duijvenbode, 2011. - 38 p.. - (Werkportfolio PRO). - ISBN: 978-90-78118-
49-7. - ISBN: 1281829353 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 werk  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.5 werk  

 
Het werkboek Werkportfolio pro winkel bereidt voor op een job in de 
detailhandel. Via stapsgewijze instructies met duidelijke foto's krijgen de 

leerlingen een aantal basisvaardigheden voor het werken in een winkel komen onder de knie. 
Volgende thema's komen aan bod: algemene verzorging, ergonomie, vervoer met 
hulpmiddelen, schoonmaken, prijzen, vakken vullen, emballage en afval verwerken, kleding, 
klantbenadering, inpakken en pauzeren. Enkele van de beschreven vaardigheden: een doos 
optillen, winkelschappen reinigen, een overhemd vouwen, een klant artikelinformatie geven.  
 
 

 
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, 
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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, 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.  
 

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 

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


39 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

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.  
 

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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 Huishouden en gereedschap : vocabular woordenschatplaatjes / 
Lehnert; Busche-Brandt. - Schaffhausen: Schubi, 2010. - 86 
kaartjes + 39 p. (handleiding). - (Vocabular woordenschatplaatjes; 
140 14). - ISBN: 1281843796 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 voca  

 
Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de 
taalstimulering op alle leeftijden, voor het verwerven van de 

woordenschat bij het onderwijs in vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het 
werken met volwassenen.Deze doos bevat afbeeldingen in kleur van huishoudelijke 
voorwerpen in het algemeen, in keuken en kelder.  
 

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.].  
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/  
 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/babili-bab/


41 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

 

 

 Kamishibai - Verteltheater [voor A3 verhaalplaten] / [s.n.]. - 
Sint-Niklaas: Abimo, 2014. - 50 x 45 x 10 cm. - (Kamishibai 
verteltheater). - ISBN: 978-90-5932-569-2. - ISBN: 
1281883218 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.3 kami  
Vindplaats Turnhout: TAAL 6.3 kami  

 
De kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater, dat 
oorspronkelijk uit Japan stamt. Het verhaal wordt verteld aan 

de hand van grote vertelplaten die één voor één in de kamishibai worden geschoven. Deze 
manier van vertellen vergroot de betrokkenheid van de kinderen bij het verhaal.  
 
 

 

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, ...  
 
 

 
 

 

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 manieren met de ontwikkeling van jonge 

nieuwkomers bezig te zijn. In vier modules kunnen OKAN-
leerkrachten zelf aan de slag met media-educatie.  
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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. - 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. - ISBN: 978-94-
6429-021-9. - ISBN: 1258110118 
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. - ISBN: 430740212. - ISBN: 
1225284484 
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.  
 

Trots op haar! / Cherry; Harrison; Freeman, Mylo. - Amsterdam: Van 
Holkema & Warendorf, 2021. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-00-37633-9. - 
ISBN: 1269075326 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 trot  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 trot  

 
Zuri's haar heeft een eigen willetje. En ze is er trots op! Prentenboek over 
zelfvertrouwen en de liefdevolle relatie tussen vader en dochter. 
Gebaseerd op de Oscar-winnende korte film Hair Love. Geschikt voor 

kinderen vanaf ongeveer 3 jaar.  
 

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. - ISBN: 978-90-441-
3797-2. - ISBN: 978-90-441-3843-6 
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.  
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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.  
 

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. De boekjes zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 

vanzelfsprekend aan bod. 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. De boekjes zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 

vanzelfsprekend aan bod. 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. De boekjes zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 

vanzelfsprekend aan bod. Dit verhaal gaat over heimwee naar de plek 
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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.  
 

 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 is 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.  
 

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. De boekjes zijn cultuursensitief, 
doorbreken stereotype beeldvorming en superdiversiteit komt 
vanzelfsprekend aan bod. Dit vrolijke peuterverhaal gaat over 

nieuwe baby's in een gezin. Achteraan in het boek kun je de kleuren in verschillende talen 
(Nederland, Arabisch, Turks, Farsi, Pools, Russisch, Frans, Swahili, Sranantongo) ontdekken. 
Bijgevoegd is een knipblad met een memory.  
 

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. De boekjes 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. In het boek 
zit een knipblad met een memory.  
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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. De boekjes 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. Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Bijgevoegd is een knipblad met een memory.  
 

 Twee mama's / Pardi. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2013. - 32 p.. - 
ISBN: 978-90-5116-317-9. - ISBN: 1194450556 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 twee  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 twee  

 
Een prentenboek over twee vrouwen die veel van elkaar houden en graag 
kinderen willen. Met de hulp van het ziekenhuis kunnen ze zwanger 
worden. Na een tijdje hebben ze vier kinderen. Ze doen precies dezelfde 
dingen als een gezin met een mama en een papa.  

 
 Prinses Pompelien gaat trouwen / Minne, Brigitte; Chielens, Trui. - 
Wielsbeke: De Eenhoorn, 2017. - [36] p.. - ISBN: 978-94-6291-207-6. - 
ISBN: 990795293 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 prin  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 prin  

 
Prinses Pompelien slaapt in de hoogste toren van een groot kasteel. Op 
een dag stormen giechelende hofdames haar kamer in. Wakker worden, 
majesteit. Het is een bijzondere dag! Prinses Pompelien mag haar 

droomprins uitkiezen. Het wordt een vervelende, lange dag. Maar dan gebeurt er een wonder. 
Wie ziet Pompelien daar? Dit prentenboek gaat in tegen de stereotype beelden van prinsessen 
in roze jurken, wachtend op hun droomprins. Zo wordt homoseksualiteit ook op een jonge 
leeftijd al bespreek- en aanvaardbaar. Vooraan het boek vind je ook enkele lestips van 'iedereen 
leest' . 

 
 Gelukkige vaderdag, Silvie / Minne, Brigitte; Geeraerts. - Wielsbeke: De 
Eenhoorn, 2017. - 95 p.. - ISBN: 978-94-6291-191-8. - ISBN: 990333441 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 gelu  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 gelu  

 
Het boek Gelukkige VADERdag, Silvie is een humoristisch kinderboek 
waarin de papa van Zita transgender is. Ook de thema's vriendschap, 
pesten en talenten komen aan bod. Bij het boek ontwikkelde çavaria ook 

een heleboel lesideeën voor leerkrachten om met kinderen uit de 2de 
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en de 3de graad lagere school over transgenders te praten. Deze kan je samen met het boek 
uitlenen.  
 
https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/methodiek/bijlage/gelukkigevaderdagsilvi
elespakket.pdf  
 

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 heel 
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 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.  

 
 Er was eens... een regenboog : diversiteit in de klas / Poelman. - Gent: 
Cavaria, 2013.. - ISBN: 901302921 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 erwa  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 erwa  

 
Deze educatieve map is ontwikkeld voor het lager onderwijs en bevat heel 
wat informatie, tips en kant en klare methodieken om kinderen in het lager 
onderwijs kennis te laten maken met genderdiversiteit en seksuele 
identiteit. De map bevat 2 onderdelen. Deel 1 geeft de leerkracht 

basisinformatie over hoe je kan werken aan een open schoolklimaat. Hierin staan praktische 
tips en voorbeelden. Deel 2 bevat 9 uitgewerkte methodieken voor kinderen vanaf 6 tot en met 
12 jaar. Een derde deel bevat alle bijlagen die je nodig hebt bij de methodieken. De bijlagen 
kunnen ook gedownload worden. Achteraan vind je een overzicht van relevant educatief 
materiaal en nuttige organisaties.  
 

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 
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en kinderen aan de andere kant van de wereld. Het doel is verbondenheid creëren en werken 
aan een houding van respect, begrip en openheid.  
 
Banner Europese Unie / Europese Commissie. - Brussel: Europese Commissie, 2022. - 1 roll-up 
banner 
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.5 bann  
 
Roll-up banner met kaart van de Europese Unie om je Europales te ondersteunen. De banner 
is compact en makkelijk transporteerbaar in een bijhorende draagtas.  
 

 Sprookjesland is van iedereen / Alföldy. - Amsterdam: Matan Publishers, 
2021. - 184 p.. - ISBN: 978-90-90-34882-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 spro  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 spro  

 
Deze bundel bevat bewerkingen van zeventien sprookjes, geschreven 
door hedendaagse Hongaarse schrijvers. De grappige en soms 
ontroerende sprookjes gaan over leden van seksuele of etnische 
minderheden of wezens die op een of andere manier afwijken van de 

norm en buiten het gebruikelijke kader vallen. Zoals Sneeuwwitje die de pest heeft aan roze 
jurken, een mannelijke Assepoester van Roma-origine, een konijn met drie oren, een hinde die 
een hert wil zijn. Het boek laat zien dat iedereen gelijkwaardig is. Het leert kinderen en 
volwassenen respectvol om te gaan met mensen met andere achtergronden en het is ook 
bestemd voor degenen die moeilijkheden hebben hun plek in de wereld te vinden.  

 
 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?  

 
 Ik ben Ahmad / Ahmadyar. - Zoersel: Herkes, 2021. - 148 p.. - ISBN: 978-94-
93136-50-2. - ISBN: 1281889628 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 ikbe  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 ikbe  

 
Ahmad Ahmadyar was bijna 9 toen zijn vader hem meenam, weg uit 
Afghanistan. Ze hadden een loodzware missie: een veilige toekomst vinden 
voor het hele gezin. Dit boek neemt je mee op hun haast onmogelijke tocht, 

die twee jaar duurde. Vandaag is Ahmad 20 en Belg. Hij studeert 
Maatschappelijke Veiligheid aan de hogeschool. Aan het eind van het 
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boek kijkt hij naar wie hij was, en wie hij vandaag is. Hij wil zijn verhaal vooral aan jongeren 
kwijt, maar ook voor wie niet meer op de schoolbanken zit, is dit boek een absolute aanrader.  
 

Krokodil op weg naar beter / Slegers. - Wielsbeke: Eenhoorn, 2019. - 1 v. 
(<NP>). - ISBN: 978-94-6291-382-0. - ISBN: 422245844. - ISBN: 
1090713529 
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.  

 
 17 doelen voor een betere wereld / Spilsbury; Ruffle. - Etten-
Leur: Corona Schoolsupport, 2021. - 80 p.. - ISBN: 978-90-
8664-725-5 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 17do  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 17do  

 
In dit boek lees je wat de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn en 
hoe je er zelf een steentje aan kunt bijdragen. Geschikt voor 
lezers van 8 tot 12 jaar. Elk doel wordt uitgelegd aan de hand 

van voorbeelden, illustraties en cijfermateriaal. Per doel zijn er opdrachten en doe-tips. Met 
achteraan in het boek een verklarende woordenlijst, de officiële tekst van de 17 doelen en 
verwijzingen naar extra informatie.  
 

 Uitvinden! 101 toffe ideeën om de wereld beter te maken / Berg, 
Van den; Middel. - [S.l.]: Eduforce, 2017. - 35 p.. - ISBN: 978-94-
92131-68-3. - ISBN: 990806505 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 uitv  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 uitv  

 
Dit boek stimuleert kinderen vanaf ca. 9 jaar om een probleem te 
herkennen en er vervolgens onderzoek naar te doen, om 
uiteindelijk tot een ontwerp voor een oplossing te komen. Er staan 

veel kleine voorbeelden van goede ideeën in het boek. Soms ook ideeën van kinderen. Veel van 
die "uitvindingen" bieden een oplossing voor een ecologisch of sociaal-economisch probleem. 
De invalshoek is breed gehouden om uitvindingen niet alleen in de hoek van de technologie te 
zetten. De vijftien teksten kunnen ingezet worden voor begrijpend lezen. De motor van het 
lezen is dat kinderen belang hebben bij de informatie uit de tekst en vanuit een actieve, 
onderzoekende houding aan een tekst beginnen. Om welke uitvinding gaat het hier, welk 
probleem los je ermee op en hoe dan? De bijbehorende opdrachten zijn klaar om direct mee 
aan de slag te gaan.  
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Krijg gelijk : lespakket om bewust te worden van de toenemende 
ongelijkheid wereldwijd / Oxfam-Solidariteit [Brussel]. - Brussel: Oxfam 
Solidariteit, [s.a.]. - 7 p. 
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 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.  
 
https://www.oxfamsol.be/sites/default/files/handleiding-samen-krijgen-we-gelijk-201808-
nl.pdf  
 
https://www.oxfamsol.be/sites/default/files/edu-bijlages-samen-krijgen-we-gelijk-201808-
nl.pdf  
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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 
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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


54 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

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. 
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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 
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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. 
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