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 Buiten de school(m)uren : een verkenning van leren naast het reguliere 
onderwijskader / Van den Brande, Marc; Coopman, Marianne. - Brussel: 
Politeia, 2020. - 162 p.. - (Beleid voeren in het onderwijs). - ISBN: 978-2-
509-03685-8: 35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 buit | Vindplaats Turnhout: ro 1 buit 

In veel landen gaan ouders op zoek naar extra vormingskansen buiten het 
reguliere onderwijs. Soms als remediëring om de leerachterstand van hun 
kind in te perken, soms als bijkomende uitdaging. In Vlaanderen is het 

vertrouwen in het regulier onderwijs nog zeer groot. Maar de druk voor betere schoolprestaties 
- zowel van het individu als van het systeem - wordt ook hier sterk opgevoerd. In dit boek wordt 
nagegaan welke initiatieven en organisaties inzetten op leerkansen buiten de schoolmuren 
en/of buiten de schooluren. De focus ligt op systematisch georganiseerde en geplande vormen 
van leren. Uit een eerste verkenning blijkt dat er onderscheiden behoeften zijn. Het landschap 
van schaduwonderwijs en aanleunende onderwijsactiviteiten wordt in kaart gebracht aan de 
hand van de vragen 'waar worden de activiteien georganiseerd' en 'met welke doelstelling 
volgen kinderen en jongeren bepaalde onderwijsinitiatieven'. Het boek bevat verschillende 
bijdragen: De band tussen de buitenschoolse hulpverlening en de zorg op schoolDe 
mogelijkheden en de beperkingen van huiswerkBeleid rond connectiviteit van leerlingen en 
leraren door ICTBijlessen: Het BijlesbureauPrivé-onderwijs: LeerwijzerDe examencommissieDe 
Techniekacademie: flankerend onderwijs rond techniek en STEMEen Zomerschool die kansen 
biedtLogopedie, tutoring en onderwijs in de eigen taal en cultuurComparatieve analyse van het 
schaduwonderwijs.  

 

  

GO! waardenspel / GO! communicatiedienst. - Brussel: Uitgeverij 
Politeia nv, 2016. - 24 kaarten: 11,00 EUR (pakket van 5)  
URL: https://pro.g-o.be/over-go/waarden/de-waarden-
toegepast/waarden-troef  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 waar | Vindplaats Turnhout: ro 1 waar 

Op elke kaart van deze set staat een van de 23 waarden die kenmerkend 
zijn voor het onderwijs van het GO!. Zes kaarten omschrijven de 
kernwaarden: respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid/eerlijkheid, 

openheid, betrokkenheid, engagement. De andere waarden zijn: ambitie, creatief, 
democratisch, innovatief, leergierig, leerplezier, mondig, ondernemend, onderzoekend, 
positief kritisch, samenwerken, sociaal, verantwoordelijk, verdraagzaam, wereldburger, 

https://pro.g-o.be/over-go/waarden/de-waarden-toegepast/waarden-troef
https://pro.g-o.be/over-go/waarden/de-waarden-toegepast/waarden-troef
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zelfstandig, zelfvertrouwen. De kaartenset is een middel om praktisch aan de slag te gaan met 
het GO! waardenboek. Iedereen die bij het schoolgebeuren betrokken is, kan in groep 
(leerkracht en leerlingen in de klas, leraren samen, personeelsleden samen, ouders samen enz.) 
bepalen welke waarden zij zelf belangrijk vinden en wat die waarden voor hen betekenen. 
Toepassingen en werkvormen voor gebruik in verschillende groepen vind je op de website.  

 All-in : Inclusief lesgeven met udl / Kennes, An. - Leuven: Acco, 2019. - 128 
p.. - ISBN: 9789463792660 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 alli | Vindplaats Turnhout: ro 6 alli 

Dit book zoomt in op de methodiek van UDL, Universal Design for Learning. 
Deze methodiek vertrekt vanuit het idee van de diverse klasgroep, waarin 
elk kind zijn talenten en beperkingen heeft, soms ook een diagnose of label. 
Echter gaat het niet uit van specifieke maatregelen voor specifieke labels 
zoals autisme of dyslexie. UDL varieert veel breder in de manier van 

lesgeven zodat iedereen kan volgen, terwijl de leerkracht zich niet verliest in chaos. Het vertrekt 
vanuit drie vragen: waarom moet ik naar deze les komen (motivatie), wat kom ik er leren, en 
hoe verwerf en toon ik wat ik geleerd heb. Een eerste hoofdstuk gaat in op het toelichten van 
deze principes met heel wat concrete voorbeelden. In een tweede hoofdstuk wordt er 
specifieker ingegaan op het concreet inzetten van de methodiek in de praktijk, zoals het 
zorgcontinuüm, en concrete lessen. Het laatste hoofdstuk gaat tot slot nog verder in op het 
inzetten van UDL op schoolniveau, waar ook de ouders als partner besproken worden. Het boek 
is praktisch ingericht en vormgegeven, met veel concrete voorbeelden, en toegespitst op de 
Vlaamse onderwijssituatie.  

 Leer en inspireer / Thomas More. - [S.l.]: Thomas More, 
2020. 
Doelgroep: 3-18 jaar  
URL: https://leereninspireer.thomasmore.be/leereninspireer/  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Doelgericht leren op afstand: De Thomas More 
Lerarenopleidingen in Geel, Turnhout en Vorselaar willen samen met jullie streven naar 
efficiënte, effectieve en zinvolle leertijd! De leraren in spe verzamelen inspirerende, creatieve 
en doelgerichte materialen om met kinderen en leerlingen aan de slag te gaan: aanbod voor 
kleuter- lager en secundair onderwijs.  

 

 

 

https://leereninspireer.thomasmore.be/leereninspireer/
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 Taalpunt Nederlands : informatiebrochure voor NT2-leerkrachten / 
Bibliotheken Antwerpen. - Antwerpen: Bibliotheken Antwerpen, 2019. - 
30 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-
nieuwkomers-en-laaggeletterden  
Vindplaats Antwerpen: bl 8 taal | Vindplaats Turnhout: bl 8 taal 

Deze brochure bevat een overzicht van wat de bibliotheek te bieden heeft 
aan materialen op het vlak van ondersteuning voor taalontwikkeling, voor inburgering en 
maatschappelijke oriëntatie, voor kennis van de Belgische en Vlaamse maatschappij. Ze geeft 
een duidelijk beeld van de Taalpunten, of zelfstudiepleinen, van de Antwerpse openbare 
bibliotheken.  

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-nieuwkomers-en-laaggeletterden
https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-nieuwkomers-en-laaggeletterden


6 
 

 

 Wit is ook een kleur / Bergman, Sunny. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 
2016. - 143 p.. - ISBN: 978-90-388-0305-0: 12,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 witi | Vindplaats Turnhout: ge 10 witi 

Sunny Bergman is documentairemaakster, activiste en schrijfster. Ze maakte 
spraakmakende films voor de VPRO over thema's als zwarte piet en racisme 
(Zwart als roet, 2014), de schoonheidsmythe (Beperkt houdbaar, 2007) en 
vrouwen en seks (Sletvrees, boek en film 2013). Tegelijk met haar nieuwe 
film 'Wit is ook een kleur' een onderzoek naar haar eigen etniciteit verschijnt 

nu een bundeling van Bergmans beste columns. Wordt het niet eens tijd voor een verkiezing 
van de meest feministische man? Geldt de vrijheid van meningsuiting wel of niet onverkort 
voor mensen met een dubbel paspoort? Hoe problematisch is wit zijn, en wat hebben 
feminisme en anti-racisme met elkaar gemeen? 
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 Kijk! Ik ben een kikker : meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge 
kinderen : 30 liedjes en 10 spreekteksten met begeleidende spelvormen, 
ondersteund met gebaren / Koning, Saskia; Verhage, Wouter; Schutte, 
Barbara. - Utrecht: Uitgeverij SWP, 2019. - 149 p.. - ISBN: 978-90-8850-
919-3: 20,00 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
URL: http://www.kijkikbeneenkikker.nl  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.3 kijk | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.3 
kijk 

"Kijk! ik ben een kikker" is een liedjesbundel met verwerkingstips. De liedjes en spreekteksten 
zijn zeer geschikt voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ze werden geschreven en 
ontwikkeld door een logopedist en een muziekpedagoog. In de keuze van de liedjes is gekeken 
naar wat ze bijdragen aan diverse ontwikkelingsgebieden. Bij elk liedje horen spelactiviteiten, 
muzikale variaties, combinatietips en ideeën. Bij alle liedjes zijn de bijpassende gebaren 
opgenomen uit de Nederlandse Gebarentaal opgenomen. Je kan alles beluisteren en bekijken 
op de bijhorende website.  

 

 Le livre qui parlait toutes les langues / Serres, Alain; Sochard, 
Fred; Allemand, Nicolas. - Voisins-le-Bretonneux: Rue du Monde, 
2013. - 26 p., audio-cd, met: audio-cd. - ISBN: 9782355042713: 
42,25 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 livr | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 2.12.2 livr 

Dit boek vertelt het verhaal van een jongen en een wolf in 20 talen: 
Frans, Engels, Japans, Berbers, Duits, Comoors, Portugees, Malagassisch, Khmer, Italiaans, 
Arabisch, Spaans, Russisch, Chinees, Swahili, Thais, Perzisch, Tamil, Albanees en Turks. Op de 
bijhorende cd wordt het verhaal voorgelezen in alle talen die in het boek voorkomen en hoor 
je de muziek die bij het verhaal gecomponeerd werd.  

De kat en de haan : verhaal uit Oekraïne / Kutafina, Margarita. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
30 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt het verhaal van de kat en de haan die graag samen 

http://www.kijkikbeneenkikker.nl/
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muziek maken. Maar dan komt er een hongerige vos langs... Het werd in twee talen 
opgeschreven: Russisch en Nederlands.  

De krekel en de mier : verhaal uit Griekenland / Arabatzis, Iasonas. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
29 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt de bekende fabel van de krekel en de mier. Het 
werd in twee talen opgeschreven: Grieks en Nederlands.  

De olifanten en het kleine, slimme konijntje : verhaal uit Iran / Kamari, Sara; Kamari, Negin. - 
Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
31 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over hoe de kleine konijnen de grote olifanten 
konden verjagen... Het werd in twee talen opgeschreven: Farsi en Nederlands.  

De vissendief : verhaal uit Gambia / Joof, Mariam. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 24 
p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
32 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over een vrouw die op zoek gaat naar wie toch 
telkens weer haar vissen komt stelen in de nacht... Het werd in twee talen opgeschreven: Wolof 
en Nederlands.  

De vos en de olifantenfamilie : verhaal uit Libanon / Hassoun, Rassan. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
33 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over een vosje dat bij een olifantenfamilie terecht 
komt... Het werd in twee talen opgeschreven: Arabisch en Nederlands.  

De wolf en de zeven geitjes : verhaal uit Duitsland / Isik, Seyma. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
34 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt het bekende sprookje van de wolf en de zeven 
geitjes... Het werd in twee talen opgeschreven: Duits en Nederlands.  
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Het gordeldier dat wou vliegen: Verhaal uit Brazilië / Correira, Isabella. - Sint Niklaas: OKAN 
Sint Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 
35 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over Armadil, een gordeldier dat wil leren vliegen... 
Het werd in twee talen opgeschreven: Portugees en Nederlands.  

 Honderduit!: Handreiking voor doelgericht en creatief werken aan 
mondelinge taalvaardigheid / Duerings, Jack; Bruggink, Marian; Van 
Druenen, Maud; Strating, Heleen. - Nijmegen: Expertisecentrum 
Nederlands, 2019. - 104 p.. - ISBN: 9789077529508: 32,21 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.1 hond | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.6.1 hond 

In het boek Honderduit! presenteren de auteurs routines waarmee je 
als leerkracht doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken van groep 1 tot en met 8 
in het (speciaal) basisonderwijs (2de kleuterklas tot 6de leerjaar). Dit routineboek is 
vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw en praktische insteek. Een 
routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de verschillende 
doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te zetten, krijgen ze 
voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de routine De luistervink 
bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of Op verhaal komen, waarbij 
kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen. Juist door het vluchtige karakter van 
het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De uitgebreid beschreven 
basisroutine Terug- en vooruitspoelen loopt daarom als een rode draad door alle routines in 
het boek. Hiermee leren kinderen - individueel, met de leerkracht of in een klein groepje - 
reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de komende 
periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel binnen de 
routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van nieuwe 
informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve werkvormen leren 
kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van kinderen wordt 
erdoor vergroot.  

 Executieve Functies voor het leren lezen / van de Sande, Eva; Bruggink, 
Marian; Lamers, Ilke. - Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, 2015. - 
11 p. 
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/onderzoek/primair-
onderwijs/executieve-functies-leren-lezen/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 exec  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.2 exec 

Leren lezen is één van de kerndoelen in het basisonderwijs, maar er zijn al 
vroeg grote individuele verschillen in de leesontwikkeling. Als kinderen hun beginnende 
leesvaardigheden goed kunnen aanleren, hebben ze een sterkere basis om op door te pakken 

https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/onderzoek/primair-onderwijs/executieve-functies-leren-lezen/
https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/onderzoek/primair-onderwijs/executieve-functies-leren-lezen/
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tijdens hun hele leesontwikkeling. Deze publicatie gaat in op de rol van executieve functies voor 
het leren lezen.  

 Beeldwoordenboek / [s.n.]. - [S.l.]: [s.n.], . 
Doelgroep: 11+ 

URL: http://www.beeldwoordenboek.eu/content/doel  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

 
Het Beeldwoordenboek oefent honderden woorden 

gerangschikt in verschillende themas: het lichaam, schoolgerief, getallen, kleuren, voeding, enz. 
Elk thema wordt door middel van vier oefenreeksen onder handen genomen. Eerst wordt elk 
woord uit het thema aangebracht in beeld, klank en woord. In een volgende oefening moet de 
gebruiker het verband leggen tussen het beeld en de klank van het woord. Een derde oefening 
is gelijkaardig, maar hier worden verbanden gelegd tussen het beeld en het geschreven woord. 
Ten slotte komt nog een geheugenspel aan bod. Alle oefeningen zijn gelijkaardig opgebouwd, 
zodat de gebruikers snel zelfstandig aan de slag kunnen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om 
de gebruiker een hele dag met het programma te laten werken, dagelijkse sessies van zon half 
uurtje zijn ideaal om de basiswoordenschat op te bouwen en in te oefenen. Het 
Beeldwoordenboek werkt online. Dit betekent dat er wel een internetaansluiting aanwezig 
moet zijn, maar verder moet niets geïnstalleerd worden.  

 

bilingual-picturebooks / Bücherpiraten. - 
[S.l.]: Bücherpiraten, [s.a.]. 
Doelgroep: 0-6 jaar  
URL: https://www.bilingual-

picturebooks.org/en/books  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Overal waar je komt, vind je tweetalige families. Ouders die Syrisch Arabisch, Twi of Farsi 
spreken, hebben kinderen die vloeiend Nederlands (of Zweeds, Frans of Deens) spreken na 
slechts een paar weken op de kleuterschool of een paar maanden op school. Met de tweetalige 
prentenboeken van bilingual-picturebooks.org kunnen ouders en kinderen samen genieten van 
een verhaal. Tweetalige prentenboeken kunnen ook nuttig zijn bij het werken met 
vluchtelingenkinderen op scholen, kleuterscholen en vluchtelingenopvang, of voor ons allemaal 
bij het leren van een vreemde taal. Omdat het mogelijk is om de talen op een onbeperkt aantal 
manieren te combineren, zijn alle combinaties mogelijk. Bovendien biedt de site kinderen in elk 
land de mogelijkheid om een eigen prentenboek te schrijven en te illustreren - voor andere 
kinderen over de hele wereld.  

   

 

 

http://www.beeldwoordenboek.eu/content/doel
https://www.bilingual-picturebooks.org/en/books
https://www.bilingual-picturebooks.org/en/books


11 
 

prentenboekeninalletalen / stichting 
Voorleesexpress. - [S.l.]: Stichting 
Voorleesexpress, 2020. 
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: 
https://prentenboekeninalletalen.nl/  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Op deze site vind je audio-vertalingen van mooie klassieke prentenboeken. Deze vertalingen 
zijn met veel liefde zijn gemaakt door vrijwilligers en worden door hen voor je voorgelezen. 
Veel luisterplezier! Vanuit de VoorleesExpress werd dit initiatief genomen omdat ze geloven in 
de kansen van meertaligheid. Met dank aan uitgeverij Lemniscaat en stichting Geef een 
prentenboek cadeau.  

Ik leer mooie zinnen schrijven / Academische werkplaats. - [S.l.]: 
Academische werkplaats, 2020. 
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-
praktijk/materialen-zinnen-schrijven/  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Vanaf 2018 is gewerkt aan een programma voor de leerlingen van groep 4 
(tweede leerjaar) tot en met 8 (zesde leerjaar) waarin zij leren beter 

schriftelijk te formuleren. Veel aandacht wordt in dat programma besteed aan de duidelijkheid 
van en de volgorde binnen de zinnen. Ook oefenen leerlingen met het gebruik van 
voegwoorden. Op deze pagina vindt u zowel de handleidingen van de groepen 4 tot en met 8 
als de werkboekjes en werkbladen voor de leerlingen. In het onderzoek dat in maart 2020 is 
afgerond, blijkt dat de teksten van leerlingen uit groep 7 (vijfde leerjaar)significant aan kwaliteit 
winnen, wanneer zij dit interventiepakket volgen  

Ik vind iets, en jij...? / Besselink, Erik; Seinhorst, Eline; 
Snijders, Imke. - Doetinchem: Iselinge Hogeschool, 2017. - 
163 p. 
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-
praktijk/materialen-schrijven-kun-je-leren/leren-betogen-
schrijven/  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Het boek is ontstaan in het leernetwerk Schrijven Kun je Leren en bevat schrijfactiviteiten en 
aanwijzingen voor de leerkracht om kinderen van groep 4 (tweede leerjaar) tot en met 8 (zesde 
leerjaar) te leren op welke manier ze een betogend tekstje kunnen schrijven. Een tekst waarin 
ze een standpunt innemen en dit onderbouwen met argumenten. Op de bijhorende site kunt 
u voor de eigen groep de werkbladen en de videoclips downloaden.  

 

 

https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-praktijk/materialen-zinnen-schrijven/
https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-praktijk/materialen-zinnen-schrijven/
https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-praktijk/materialen-schrijven-kun-je-leren/leren-betogen-schrijven/
https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-praktijk/materialen-schrijven-kun-je-leren/leren-betogen-schrijven/
https://www.awonderwijs.nl/materialen-voor-de-praktijk/materialen-schrijven-kun-je-leren/leren-betogen-schrijven/
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 Aisha en Moses samen sterk tegen het coronavirus / Jan & Co. - [S.l.]: Jan 
& Co, 2020. 
URL: https://www.janenko.nl/boeken/corona.html  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

In samenwerking met Dutch Tanzania Foundation en Aisha and friends, 
maakte Jan & Co een kinderboek over deze spannende Coronatijd voor 
kinderen in Afrika (en voor Afrikaanse nieuwkomers in België en 
Nederland).Voor hen is deze verwarrende tijd vaak nog lastiger te 

begrijpen. Het voorlees- en luisterboek is beschikbaar in het Engels, Swahili en Nederlands.  

 

 

 

 Dobbit-TV / Professional Media Group. - [S.l.]: 
Professional Media Group, [s.a.]. 
Doelgroep: 11+ 

URL: https://dobbit.be/nl/dossier/EDBbe2016S01_00  
Vindplaats Antwerpen: URL |Vindplaats Turnhout: URL 

Afstandsleren voor leerlingen met een praktijkgerichte 
opleiding is allesbehalve gemakkelijk. Dobbit TV, een 

themakanaal voor doe-het-zelvers (opgericht in 1982), helpt leerlingen en leerkrachten met 
filmpjes die aansluiten bij die praktijkopleidingen. Naast het educatief aanbod op televisie biedt 
Dobbit met zijn online platform een uniek aanbod aan bouwtechnische video's en dossiers waar 
je meteen mee aan de slag kunnen.  

 

 

 

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

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

https://www.janenko.nl/boeken/corona.html
https://dobbit.be/nl/dossier/EDBbe2016S01_00


13 
 

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

 Taal voor de bouw: praktijkwerkboek met woorden en begrippen voor 
de bouwvakker / Rouwenhorst, Herman. - Deventer: Corps 9 
Publishers, 2019. - 144 p.. - ISBN: 9789079701513 
Doelgroep: 17+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 taal | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.8.4 taal 

Het boek "Taal voor de bouw" is een praktijkgericht werkboek met de 
nadruk op woordenschat en vakdialogen in de bouwsector. Aan de hand 

van fotomateriaal en stappenplannen is het boek geschikt om te gebruiken in een opleiding 
Nederlands in de bouwsector. Het boek biedt de relevante vaktaal die anderstalige werknemers 
nodig hebben om veilig en vakkundig te kunnen werken in een bouwbedrijf.  

Taal voor werk / Council of Europe. - Strasbourg: 
Council of Europe, [s.a.]. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://languageforwork.ecml.at/  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 taal ; TAAL 4.1.1 TAAL ; URL  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.1.1 TAAL ; URL 

Deze website bevat een uitgebreide set bronnen met 
zowel competenties als praktijkvoorbeelden. 

Tegelijkertijd fungeert het als een platform voor een actief netwerk van professionals in het 
veld, waar leraren, aanbieders, werkgevers en overheden expertise kunnen delen en de praktijk 
kunnen ontwikkelen. Verschillende gidsen zijn volledig downloadbaar, in verschillende talen: 
communiceren met anderstalige cliënten, Taal voor Werk - een snelstartgids Hoe kunt u 
anderstaligen ondersteunen bij het ontwikkelen van werkgerichte taalvaardigheid? 
bijvoorbeeld!  

 NT2-cahier theater in de les : Vergroot de spreekdurf met spelvormen uit de 
theatersport / Noordzij, Annette. - Amsterdam: Boom, 2019. - 39 p.. - (NT2-
cahiers). - ISBN: 9789024430611: 14,95 EUR  
Doelgroep: 13+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.2 NT2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.2 NT-c 

In dit cahier introduceert Annette Noordzij spelvormen uit de theatersport die 
de spreekbarrières kunnen doorbreken. Door middel van deze spelvormen 
krijg je een positieve en losse sfeer in de les, die de druk om te presteren doet 

afnemen en daarmee de spreekdurf vergroot. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-
Cahiers. Deze reeks vormt een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten-
volwassenenonderwijs én OKAN- waarmee zij kunnen zorgen voor een professionelere aanpak 
van hun alledaagse lespraktijk.  

https://languageforwork.ecml.at/
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 NT2-cahier : muziek maken in de les / Eggermont, Dirk. - Amsterdam: Boom, 
2019. - 61 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 9789024422098 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.3 nt2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.3 nt2-c 

Het aanleren van een natuurlijke uitspraak en intonatie in een nieuwe taal is 
een van de moeilijkste dingen die er is. Muziek kan een hulpmiddel zijn om 
hiermee aan de slag te gaan. Een gezongen tekst wordt in het geheugen 

gekoppeld aan de melodie, het ritme en de herhaling van het liedje. Zo wordt veel beter 
onthouden hoe de woorden en zinnen zouden moeten klinken en bovendien wordt het 
makkelijker om deze te reproduceren.  

increasing L2 exposure with adult efl-learners via audiobooks / Van Keer, Sara. - Sint Niklaas: 
Odisee Campus Sint Niklaas Lerarenopleiding secundair onderwijs, 2019. - 72 p. 
URL: https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2019-06/BP_SaraVanKeer.pdf  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Wie een taal leert, doet dat vooral door ze te horen, te lezen en te spreken. Toch maakt het 
dagelijkse drukke leven van volwassenen het niet eenvoudig om zich voldoende bloot te stellen 
aan een nieuwe taal. Vertrekkend vanuit dit gegeven, onderzocht Sara Van Keer in haar scriptie 
of het gebruik van audioboeken kan bijdragen tot het leerproces van een volwassen student 
Engels als vreemde taal.  

  

  

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2019-06/BP_SaraVanKeer.pdf
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En wie ben jij? / Droogh, Yvonne. - Amsterdam: SWP, 2014. - 72 p.. - 
ISBN: 978-90-8560-665-9 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 enwi |Vindplaats Turnhout: WBE 
2.3 enwi 

In dit boekje maken kinderen kennis met Sabri. Hij vertelt wie hij is, 
waar hij geboren is en waar zijn familie vandaan komt. Zijn 
achtergrond, zijn familie en alles wat hij belangrijk vindt heeft te 

maken met zijn identiteit. Met de vragen en opdrachten bij het verhaal van Sabri kunnen 
kinderen hun identiteit onderzoeken en ontwikkelen. Doorheen het verhaal worden alle 
kinderrechten besproken. De publicatie is bedoeld voor kinderen die in Nederland wonen, maar 
met enkele aanpassingen ook heel bruikbaar in België.  

 

 Allemaal gezinnen / Brooks, Felicity; Allen, Frankie; Ferrero, Mar; 
Peeters, Els. - ['s-Hertogenbosch]: Usborne Publishing, 2020. - 32 p.. - 
ISBN: 978-1-4749-7880-4: 12,99 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 alle |Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.2 alle 

Dit boek gaat over verschillende gezinnen en samenlevingsvormen. Het 
is een informatief boek dat kinderen vanaf ca. 4 jaar laat zien welke 

gezinssamenstellingen er kunnen bestaan, dat mensen verschillende talen spreken, en soms 
andere eetgewoontes of rituelen hebben. Dit verruimt hun blik op de wereld en de 
ruimdenkendheid.  

 Julian is een zeemeermin / Love, Jessica. - Ootmarsum: Randazzo, 
2019. - 32 p.. - ISBN: 978-94-93007-05-5: 14,99 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 juli  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 juli 

Julian heeft maar één grote wens: een zeemeermin worden. Wat 
vindt zijn oma daarvan? Vrolijk en kleurrijk prentenboek voor jonge 

kinderen (3-5 jaar) over het thema gender en mogen zijn wie je wil zijn.  
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 123 superslimme dingen die je moet weten over het klimaat / Masters, 
Mathilda; Perdieus, Louize. - Tielt: Lannoo, 2019. - 143 p.. - ISBN: 978-
94-014-6300-3: 15,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 123s | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.3 123s 

In dit boek wordt de klimaatproblematiek duidelijk uitgelegd voor 
kinderen vanaf ca. 9 jaar. In 123 weetjes, korte stukjes tekst die vaak 

geïllustreerd zijn met een tekening, ontdek je wat er aan de hand is met het klimaat en het 
milieu. Het laatste hoofdstuk gaat in op mogelijke oplossingen en wat je zelf kunt doen.  

 Natuurgeluiden : bossen & oerwouden / Hunter, Robert. - 
Amsterdam: Fontaine Uitgevers, 2020. - [22] p.. - ISBN: 978-90-
5956-016-1: 20,99 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 natu | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.5 natu 

Door op de muziekknoppen in dit prentenboek te drukken, hoor je 
per soort bos het geluid van de dieren die er wonen: het gegrom van berggorilla's, het gekrijs 
van ara's in het regenwoud, het gehinnik van de wilde pony's in het loofbos ... De informatie bij 
de dierenprenten maakte het makkelijker om te weten welk dier je hoort. Op de laatste pagina 
vind je meer informatie over bossen.  

 

 

 Het kleurenmonster gaat naar school / Llenas, Anna; Schoehuys-
Blaak, Antje. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2019. - 34 p.. - ISBN: 
978-90-5116-736-8: 14,95 EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 kleur |Vindplaats Turnhout: 
WEL 1.1.2 kleur 

In dit boek beleeft het bekende kleurenmonster zijn eerste dag op 
school, en daar komen natuurlijk heel wat gevoelens bij kijken. 

Groen staat voor rust, rood voor boosheid, geel voor blijdschap, zwart voor angst en blauw voor 
verdrietig. Alle gevoelens passeren de revue van de verwachtingen tot de eerste speeltijd, en 
van de lunch tot het afscheid op het einde van de dag. De kleuren en het verhaal maakt het 
voor kinderen makkelijker om te praten over gevoelens, of hun gevoelens kenbaar te maken 
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als hen de taal van gevoelens ontbreekt. Het kan ook gebruikt worden om kinderen te 
ondersteunen bij hun overstap naar de kleuterschool.  

 Biba & Loeba 1 / Verhoeven, Liesbeth; De Wilde, Ann. - Gent: Borgerhoff 
& Lamberigts, 2017. - 13 afleveringen van 7 minuten. - ISBN: 
9789089318237: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 biba | Vindplaats Turnhout: WEL 1.3.2 
biba 

Deze dvd maakt deel uit van de Bodymap methode van bewegingsexperten 
Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde. De methode werd ontwikkeld om de 

ontwikkeling van motorische vaardigheden bij peuters en kleuters te ondersteunen. Deze DVD 
bevat 13 afleveringen van telkens 7 minuten met Biba & Loeba in de hoofdrol. Biba en Loeba 
zijn twee vrienden die de kinderen in al hun enthousiasme mee laten bewegen met telkens drie 
oefeningen per aflevering.  

 Ik blijf nog even : vertelboek over zittenblijven voor kleuters en ouders / 
De Keyser, Kim. - Oud Turnhout: Gompel&Svacina bvba, 2019. - 27 p.. - 
ISBN: 978-94-6371-149-4: 19,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 ikbl | Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 
ikbl 

Sommige kleuters kunnen het moeilijk hebben in hun klasgroep. Af en toe 
kan dit niet worden verholpen. Ondanks alle moeite van de school, ouders 

en begeleiders. Mogelijk besluiten zij dat het kind beter nog niet naar de volgende klasgroep 
gaat, maar een jaartje wacht. Dit vertelboek gaat over Mik, die het jaar overdoet. Het is 
bestemd voor kleuters, hun leerkrachten, ouders, begeleiders.  

 

Openhartig puber tijd: Waar kom jij je bed voor uit? / [s.n.]. - Hedel: 
Moodzz bv, [s.a.]. - 102 kaarten: 12,99 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 open | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 
open 

Jongeren in de adolescentie zitten vaak met veel vragen. Het ontwikkelen 
van hun lichaam én hun identiteit kan soms een intense periode zijn. Met 

de vragen en opdrachten van dit spel worden de spelers aangezet om na te denken over de 
toekomst, zichzelf, zichzelf en de anderen, ... enz. Vragen zoals "Waar zou jij graag heel erg 
goed in willen zijn?", "Heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld?", of "Wie of wat kan jouw 
donkere dag lichter maken? komen aan bod. Maar ook leuke opdrachten zoals "Maak jouw 
medespelers binnen één minuut aan het lachen. Hoe je dat doet moet je zelf weten" komen 
aan bod. Sommige vragen zijn moeilijker dan anderen. Als spelleider is het dus aan te raden om 
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de kaarten eerst door te nemen in functie van de groep. De meerderheid van de vragen is 
echter inzetbaar vanaf ongeveer 11 jaar, in de klas of thuis (of in de jeugdvereniging, ...)  

 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst: een vrolijk en 
positief activiteitenboek / Plummer, Deborah M.; Harper, Alice. - Huizen: 
Pica, 2010. - 141 p.. - ISBN: 978-90-77671-56-6: 19,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 leer  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.4 leer 

Dit boek biedt praktische bezigheden en strategieën om kinderen te 
helpen die last hebben van een lichte tot matige vorm van stress, die zich 

moeilijk kunnen aanpassen aan veranderingen, of die snel enigszins angstig zijn. De nadruk ligt 
op het werken met verbeeldingskracht voor het maken van positieve keuzes en het aanleren 
van vaardigheden. Kinderen worden aangemoedigd naar zichzelf en anderen te kijken en na te 
denken over wat ze voelen en wat ze zouden willen bereiken. Voor de volwassen begeleider 
(ouder, leerkracht, therapeut) geeft dit boek belangrijke aandachtspunten bij de ondersteuning 
van het kind en een duidelijke toelichting bij de werkvormen. De doebladen in het boek zijn 
gratis te downloaden via de site van de uitgeverij.  

 Concentreer en leer 3. Beter leren en concentreren voor kinderen van 11 
tot 14 jaar / Stücke, Uta. - Sint-Niklaas: Abimo Uitgeverij, [s.a.]. - 124 p.. - 
(Concentreer en leer). - ISBN: 90-76233-77-2: 32,50 euro  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.6 conc | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.6 
conc 

Voor elke graad van de lagere school een werkboek, boordevol oefeningen 
waarmee je als (taak)leerkracht én als leerling snel resultaten boekt. De 

opgaven zijn afwisselend, speels en bevatten onderwerpen uit alle leergebieden. Door 
regelmatig te oefenen met die concentratieoefeningen, ordeningsspelletjes en denkopgaven, 
merk je als leerkracht en als leerling op korte termijn al het verschil. De serie bestaat uit drie 
delen voor onder-, midden- en bovenbouw. Ook leerkrachten voor Speciaal- en 
Praktijkonderwijs zullen veel aanknopingspunten in deze werkboeken vinden.  
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Better safe than SOA: een educatief spel over veilig vrijen 
en soa's / Sensoa. - Leuven: De Aanstokerij vzw, 2020. - 
handleiding (31 p.), 31 profielkaarten A5, 40 
intimiteitskaarten, 20 rode kaarten, 20 blauwe kaarten, 6 
locatieborden, uitlegkaart A3, 30 condoomkaarten, 2 rode 
revealkaarten: 35,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 bett  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 bett 

Educatief spel om jongeren op een leuke en interactieve manier te laten bijleren over veilig 
vrijen en soa's. Het spel focust op de beleving van veiligheid bij seksualiteit, praten over veilig 
vrijen en verantwoordelijk condoomgebruik. Geschikt voor 2de en 3de graad ASO, TSO en BSO.  

 Beelden lezen en schrijven / Pieters, Bert; 
Demeulenaere, Andy; Vanbelle, Sarah. - 
Leuven: imec, 2017. - 29 p. 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://beeldgeletterd.mediawijs.be/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 beeld  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 beeld 

Deze mediawegwijzer daagt leerkrachten uit 
om beelden van fotos, films, cartoons, schilderijen ... centraal te plaatsen in hun les. Om 
beelden niet enkel te gebruiken als illustratie bij de teksten, maar als onderwerp om kritisch te 
bekijken, de betekenis ervan te lezen, er zelf betekenis aan te geven of om ermee te 
communiceren.Bij het magazine werd ook een themawebsite ontwikkeld met meer info, tools, 
en praktijkvoorbeelden: www.lerenmetbeelden.be  

 games in de klas / D'heer, Evelien; Hermans, 
Sanne; Vanbelle, Sarah. - Leuven: imec, 2017. 
- 29 p.. - (Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://gamesindeklas.mediawijs.be/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 game  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 game 

Deze Mediawegwijzer probeert inzicht te 
bieden in hoe games leren stimuleren en hoe je ze kunt gebruiken in de klas. Games spelen 
tegelijkertijd in op intrinsieke motivatie ("ik vind het leuk, nuttig, belangrijk ...") en op 
extrinsieke motivatie ("ik krijg beloningen, punten ..."). En daarmee kun je ook leerlingen 
trachten te motiveren om te leren. Met games kun je werken aan verschillende leeruitkomsten 
zoals kennisoverdracht, vaardigheden aanleren, en attitude- of gedragsverandering. De nadruk 
ligt daarbij op een actieve rol van leerlingen om via games ervaringen op te doen en daaruit 

https://beeldgeletterd.mediawijs.be/
https://gamesindeklas.mediawijs.be/
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met reflectie te leren. Deze info en meer rond het principe van games in de klas, zoals 
onderzoeksresultaten, tools, en praktijkvoorbeelden vind je op gamesindeklas.be  

 SQN managing tools : een spel om eigenschappen en vaardigheden te 
ontdekken en te ontwikkelen ter bevordering van communicatie en 
samenwerking / Cantore, Salvatore. - Haarlem: De Toorts, 2001. - 108 rode 
kaarten; 108 blauwe kaarten; boekje spelregels. - ISBN: 90-6020-793-9. - 
ISBN: 978-90-6020-793-2 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 sqnm | Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 
sqnm 

Het is belangrijk voor mensen die samenwerken om goed met elkaar te communiceren en 
regelmatig terug te kijken op het eigen functioneren. Het spel SQN is een hulpmiddel bij 
kennismaken, vergaren van zelfinzicht, uitwisselen van informatie, maken van tussen- of 
eindevaluaties, formuleren van aandachtspunten, enz... De spelers leren op een luchtige 
manier over zichzelf na te denken en te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben zonder 
meteen in de verdediging te schieten. Het spel kan ook een waardevolle bijdrage leveren bij de 
voorbereiding van de studie- en beroepskeuze in het secundair en hoger onderwijs. In het 
spelregelboekje worden vijf spelvarianten toegelicht, maar men kan ook zelf spelvarianten 
bedenken.  

Wat heb ik te zeggen? / Jorna, Ageeth; Nold, Guzi; van 
der Steen, Heleen. - Houten: Lekker Werken, [s.a.]. - 
handleiding, 101 kaarten, 9 kaarten met speltips. - 
(Worden wie je bent : praktische toolkit voor 
competentieontwikkeling van jongeren): 47,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 word | Vindplaats 

Turnhout: WEL 3.5.4 word 

Het fotospel Wat heb ik te zeggen? is een onderdeel van Worden wie je bent, een toolkit voor 
competentieontwikkeling bij jongeren. Deze toolkit biedt concrete handvatten voor coachings- 
en groepsactiviteiten met jongeren in de leeftijd van 14 tot circa 21 jaar. De kaartjes uit de 
spellen brengen op een eenvoudige manier gesprekken op gang. Geschikt voor gebruik in het 
middelbaar en (voorbereidend) beroepsonderwijs. Met deze associatiekaarten leren leerlingen 
elkaar beter kennen en worden ze uitgenodigd in gesprek te komen. Wie ben ik? Wat heb ik 
met dit beeld? Wat zegt dat over mij, over wat ik heb meegemaakt? De kaarten zijn verdeeld 
over 4 categorieën: algemeen, privé, school, werk. Via de website kan aanvullend lesmateriaal 
gedownload worden.  

 

  

 

http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html
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Wat kan ik, wat wil ik? / Jorna, Ageeth; Nold, Guzi; van 
der Steen, Heleen. - Houten: Lekker Werken, [s.a.]. - 
handleiding, 105 kaarten, 5 kaarten met speltips. - 
(Worden wie je bent : praktische toolkit voor 
competentieontwikkeling van jongeren): 47,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 word  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 word 

Wat kan ik, wat wil ik? is een competentiespel en onderdeel van Worden wie je bent, een toolkit 
voor competentieontwikkeling bij jongeren. Deze toolkit biedt concrete handvatten voor 
coachings- en groepsactiviteiten met jongeren in de leeftijd van 14 tot circa 21 jaar. De kaartjes 
uit de spellen brengen op een eenvoudige manier gesprekken op gang. Geschikt voor gebruik 
in het middelbaar en (voorbereidend) beroepsonderwijs. Met dit spel werken de leerlingen aan 
verschillende competenties: leren en ontwikkelen, eigen loopbaan, mening en invloed, 
werknemerschap, kritische consument, sociale vaardigheden, zelfzorg. Via de website kan 
aanvullend lesmateriaal gedownload worden.  

 Wat valt hier te winnen? / Jorna, Ageeth; Nold, Guzi; 
van der Steen, Heleen. - Houten: Lekker Werken, [s.a.]. - 
handleiding, 45 kaarten, 5 kaarten met speltips. - 
(Worden wie je bent : praktische toolkit voor 
competentieontwikkeling van jongeren): 23,50 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 word  

Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 word 

Wat valt hier te winnen? is een 'positief denken'-spel en onderdeel van Worden wie je bent, 
een toolkit voor competentieontwikkeling bij jongeren. Deze toolkit biedt concrete handvatten 
voor coachings- en groepsactiviteiten met jongeren in de leeftijd van 14 tot circa 21 jaar. De 
kaartjes uit de spellen brengen op een eenvoudige manier gesprekken op gang. Geschikt voor 
gebruik in het middelbaar en (voorbereidend) beroepsonderwijs. In dit kaartspel worden 
leerlingen uitgedaagd om een positieve draai te geven aan situaties die vaak als problematisch 
ervaren worden. Er zijn drie soorten probleemsituaties verwerkt in de kaartjes: problemen in 
de eigen organisatie, problemen met sociale druk en kritiek, problemen die samenhangen met 
presteren/faalangst en motivatieproblemen. Via de website kan aanvullend lesmateriaal 
gedownload worden.  

 

 

 

 

http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html
http://www.competentiespellen.nl/Gratis.html
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Stop met pesten [lesbundel] / Tas, Nele. - Lebbeke: 
Gemeenteschool De Puzzel, 2010. - werkbundel (13 p.), 
lesvoorbereiding (8 p.) 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: http://www.klascement.net/docs/25964/  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Een Vlaamse leerkracht schreef deze werkbundel met 
bijhorende lesvoorbereiding over het thema pesten voor de tweede en derde graad lager 
onderwijs. Het verschil tussen pesten en plagen wordt uitgelegd. Er wordt gewerkt met 
verhalen, liedjes en krantenartikels rond het thema pesten. Er zijn ook heel wat opdrachtjes bij 
het boek Pestmeiden geschreven door Jacqueline Wilson.  

Expertise t.a.v. autismespectrumstoornissen binnen Visio Onderwijs Breda: Actuele inzichten en 
handelingsalternatieven voor leerlingen met een visuele beperking, een verstandelijke 
beperking én een stoornis in het autismespectrum / van Damme, Ann; Jacobs, Mariëlle; 
Jacobs, Ineke; van Heel, Ingrid; Derks, Hermie; van Hees, Miriam. - [S.l.]: Koninklijke Visio, 
2011. - 109 p. 
URL: https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/autisme/expertise-ten-aanzien-van-
autismespectrumstoorniss/expertise-ten-aanzien-van-autismespectrumstoorniss  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

Deze reader bevat inzichten en handelingsalternatieven voor leerlingen met een visuele 
beperking, een verstandelijke beperking én autisme. De informatie is gebaseerd op de expertise 
van het Visio Onderwijs Breda. Het eerste hoofdstuk schetst de context van deze instelling. Het 
tweede hoofdstuk behandelt de verschillende stoornissen en beperkingen met hun 
consequenties. Vervolgens wordt een kader van handelen uitgediept en de aanpak in en rond 
de klas uitgebreid beschreven.  

 infovoorjou.nl / stichting opvoeden.nl. - Capelle aan 
den IJssel: stichting opvoeden.nl, [s.a.]. 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.infovoorjou.nl  
Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: 
URL 

Infovoorjou.nl is een Nederlandse website voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar met uitleg en tips over 

allerlei onderwerpen: bv. seks, pesten, alcohol, roken, omgaan met vrienden, ruzie met je 
ouders, school, geld verdienen. Alle informatie op de site is getoetst door verschillende 
instituten die veel afweten van de onderwerpen. De teksten worden opgesteld in 
samenwerking met jongerenadviseurs die ook helpen de onderwerpen te bedenken. Bij elk 
artikel staan links naar websites met verdere informatie over het onderwerp. Ook wordt er 
verwezen naar de Nederlandse hulpverleningskanalen.  

http://www.klascement.net/docs/25964/
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/autisme/expertise-ten-aanzien-van-autismespectrumstoorniss/expertise-ten-aanzien-van-autismespectrumstoorniss
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/autisme/expertise-ten-aanzien-van-autismespectrumstoorniss/expertise-ten-aanzien-van-autismespectrumstoorniss
https://www.infovoorjou.nl/
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 Laten we vrienden zijn: Onderwijs aan en begeleiding van kinderen met 
Juveniele-Neuronale Ceroid Lipofuscinoses / van Delden, Geert W.. - 
Huizen: Koninklijke Visio, 2016. - 101 p. 
URL: https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/onderwijs/laten-
we-vrienden-zijn/laten-we-vrienden-zijn  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Deze publicatie is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Het probeert 
een ondersteuning te zijn voor allen werkzaam in het onderwijs, met name het onderwijs aan 
kinderen met een visuele beperking, een ondersteuning aan ouders en familie, maar het is ook 
een ondersteuning voor groepsleiding in woon- en logeervormen met kinderen met J-NCL. 
Deze publicatie biedt geen pasklare en definitieve oplossingen en adviezen, maar probeert een 
omvattend beeld te schetsen van de aandoening en de gevolgen ervan voor de omgeving van 
het kind. Het bevat communicatietips en er wordt een hoofdstuk gewijd aan het omgaan met 
spanning.  

 Nooit meer zwijgen: Hoe omgaan met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag / Verdoodt, Evi; François, Karolien. - 
Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2017. - 
20 p.. - ISBN: D/2017/3241/231 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/nooit-
meer-zwijgen  

Vindplaats Antwerpen: URL | Vindplaats Turnhout: URL 

De brochure geeft een overzicht van de begrippen seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
grooming, trauma en dissociatie en beschrijft de dynamieken en gevolgen van seksueel 
misbruik. Verder gaat de brochure ook in op mogelijke stappen om seksueel misbruik te 
signaleren en aan te pakken. Het is een didactisch instrument dat richting kan geven wanneer 
men wordt geconfronteerd met situaties van seksueel misbruik, of wanneer men (toekomstige) 
professionelen daar gericht op wil voorbereiden. De brochure begeleidt de documentaire Nooit 
meer zwijgen van regisseur Bart Beckers.  

 Oog voor signalen: signalen van slechtziendheid bij kinderen 
met een verstandelijke beperking / Koninklijke Visio. - [S.l.]: 
Koninklijke Visio, 2016. 
URL: https://youtu.be/p2iUC6mTfaA  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn vaak niet op hun visuele functioneren 
onderzocht. Meestal omdat het lastig vast te stellen is, of omdat we het niet in de gaten 
hebben. En zelf kunnen de kinderen niet in woorden aangeven dat ze minder zien. Deze film 
wil ouders en begeleiders middelen aanreiken om beter te observeren. Om te leren kijken naar 
gedrag van kinderen dat kan wijzen op een visuele beperking. Verschillende situaties van vier 
kinderen worden hiervoor vertoond en voorzien van uitleg.  

https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/onderwijs/laten-we-vrienden-zijn/laten-we-vrienden-zijn
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/onderwijs/laten-we-vrienden-zijn/laten-we-vrienden-zijn
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/nooit-meer-zwijgen
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/nooit-meer-zwijgen
https://youtu.be/p2iUC6mTfaA
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Persoonlijkheidsontwikkeling van jonge blinde en slechtziende kinderen en van kinderen met 
een meervoudige beperking / van Eijden, Ans. - Huizen: Koninklijke Visio, 2015. - 29 p. 
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Dit rapport behandelt de persoonlijkheidsontwikkeling van jonge blinde en slechtziende 
kinderen en van kinderen met een meervoudige beperking. alarmsignalen. Eerst wordt het 
begrip persoonlijkheid onder de loep genomen. Vervolgens worden de verschillende fases in 
de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen met een visuele of meervoudige beperking 
bekeken. Een volledig hoofdstuk wordt gewijd aan stereotiep gedrag. De laatste pagina's gaan 
in op alarmsignalen. 

https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/persoonlijkheidsontwikkelin
g-van-jonge-blinde-en-s/persoonlijkheidsontwikkeling-van-jonge-blinde-en-s  

Praten met kinderen over hun visuele beperking: Informatie over de leerkracht / van Eijden, 
Ans; Franssen, Yvonne. - Huizen: Koninklijke Visio, 2006. - 19 p. 
URL: https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/praten-met-kinderen-
over-hun-visuele-beperking,-in/praten-met-kinderen-over-hun-visuele-beperking,-in  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Via de volgende hoofdstukken in het rapport kom je meer over het onderwerp te weten: Breng 
je het onderwerp visuele beeprking zelf onder de aandacht of wacht je af tot de kinderen er 
vragen over stellen? Behandel je het onderwerp visuele beperking als een apart onderwerp of 
koppel je het aan een onderwerp (bijv. assertiviteit);  Vanaf welke leeftijd praat je met kinderen 
over de beperking en hoe praat je met kinderen in de verschillende ontwikkelingsfasen; Wat 
kunnen belangrijke thema's zijn voor kinderen met een visuele beperking?   

Slecht zien en je goed voelen / Inde, Krister. - Huizen: Koninklijke Visio, 2014. - 48 p. 
URL: https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/slecht-zien-en-je-goed-
voelen/slecht-zien-en-je-goed-voelen  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

De impact van een visuele beperking is groot en soms traumatisch. Het duurt vaak een tijd  
voor de volle breedte en diepgang van de gevolgen tot iemand beginnen door te dringen. Op  
dat moment is het nog onmogelijk om slecht te zien en je goed te voelen zoals de titel van dit  
boek belooft. Maar ervaringsdeskundige Krister Inde neemt de lezer bij de hand en zegt: Nee,  
het is niet leuk, maar het wordt beter. Je komt hier doorheen. Hij geeft goede reisadviezen en  
beschrijft een weg omhoog, niet als blauwdruk, maar als mogelijkheid en inspiratie. Inde gaat  
geen thema uit de weg. Hij benoemt vele elementen die ook in revalidatietrajecten aan de  
orde komen: Hoe zit nu precies jouw aandoening in elkaar en wat betekent die praktisch? Hoe  
praat je er met je omgeving over? Hoe ontdek je en krijg je dié vaardigheden en hulpmiddelen  
die jou het beste helpen? Hoe geef je dit een plek en hoe maak je weer een reëel plan voor je  
toekomst?  

https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/persoonlijkheidsontwikkeling-van-jonge-blinde-en-s/persoonlijkheidsontwikkeling-van-jonge-blinde-en-s
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/persoonlijkheidsontwikkeling-van-jonge-blinde-en-s/persoonlijkheidsontwikkeling-van-jonge-blinde-en-s
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/praten-met-kinderen-over-hun-visuele-beperking,-in/praten-met-kinderen-over-hun-visuele-beperking,-in
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/praten-met-kinderen-over-hun-visuele-beperking,-in/praten-met-kinderen-over-hun-visuele-beperking,-in
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/slecht-zien-en-je-goed-voelen/slecht-zien-en-je-goed-voelen
https://www.visio.org/home/webshop/publicaties/psychosociaal/slecht-zien-en-je-goed-voelen/slecht-zien-en-je-goed-voelen
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