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Assessing Proficiency in the Classroom / Herman, Eric. - [S.l.]: Acquisition 
Classroom, 2017. - 52 p.. - ISBN: 9781974036004: 7,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 asse 

Deze gids gaat in op het evalueren van de communicatieve taalvaardigheid 
van beginnende en halfgevorderde tweedetaalleerders. De auteur 
beschrijft de theorie die aan de basis ligt van communicatief taalonderwijs, 
communicatieve taalverwerving en evaluatie. Daarnaast biedt hij een 
aantal praktische evaluatie-opdrachten die betekenisvol, activerend en 
makkelijk toepasbaar zijn.  

Leerlingen AANzetten tot leren : het OBIT-model in de praktijk / 
Spijkerboer, Lambrecht; Maréchal, Jannet. - Zoetermeer: Pica, 2017. - 
236 p.. - ISBN: 978-94-92525-11-6: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 leer 

Met het OBIT-model kan je zowel jouw onderwijs als je toetsen kritisch 
onder de loep nemen en verbeteren. OBIT staat voor Onthouden, 
Begrijpen, Integreren en Toepassen. Met OBIT bekijk je het leerproces als 
geheel van oppervlakkig leren (reproductie) en leren met diepgang 
(inzicht), beide op eenvoudig en complex niveau. Doordat je de 

capaciteiten van leerlingen beter in beeld krijgt, kun je je lessen boeiender en afwisselender 
maken, zodat je je leerlingen aanzet tot leren. Leerlingen zelf verwerven ook inzicht in de 
manier waarop ze leren, binnen en buiten de lessen. Het boek biedt theoretische 
onderbouwing en veel praktijkvoorbeelden. Toetsvragen van diverse vakgebieden op 
verschillende niveaus worden toegelicht vanuit het OBIT-perspectief. Met de checklist voor 
goede toetsen en diverse werkvormen kan je meteen aan de slag.  

 Samen werken aan een krachtige Pedagogische Civil Society : inzichten en 
reflecties uit het werkveld / Nys, Kristien. - [S.l.]: EXPOO, 2015. - 59 p. 
URL: 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/rapport_praktijkbevraging_samenwerk
en_aan_pcs-nys_k_0.pdf  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 same 

Er is een rijkdom aan initiatieven waarbij ouders, burgers, vrijwilligers en professionals zich 
samen inzetten rondom het grootbrengen van kinderen. Om zicht te krijgen op de 
mogelijkheden van dat 'samen werken' ging EXPOO op zoek naar praktijken, organisaties en 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/rapport_praktijkbevraging_samenwerken_aan_pcs-nys_k_0.pdf
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/rapport_praktijkbevraging_samenwerken_aan_pcs-nys_k_0.pdf
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samenwerkingsverbanden die het gedachtengoed van de 'Pedagogische Civil Society' in hun 
werking rond opvoeding, jeugd en gezin binnen brengen. Onderzoekster Kristien Nys ging met 
deze praktijken aan de slag. Ze ging na hoe zij die 'Pedagogische Civil Society' zien, wat ze onder 
eigen kracht en burgerkracht verstaan, hoe ze in hun werking daar vorm aan geven en welke 
mogelijkheden en grenzen ze daarbij ervaren. De gesprekken leverden inzichten op over 
belemmerende en stimulerende factoren voor samenwerking tussen ouders, vrijwilligers en 
professionals en over de rol die de bredere samenleving en overheid daarin op te nemen heeft.  

 

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw / Janssen-Vos, Frea; Van 
der Meer, Levineke. - Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2017. - 223 p.. - 
ISBN: 978-90-232-5507-9: 32,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 basi 

Dit boek gaat over ontwikkelingsbevorderende activiteiten voor jonge 
kinderen van 2-8 jaar: thematisering, spel- en constructie activiteiten, 
gesprekken, lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Ook gaat het boek ik op de 
ondersteunende rol van de leerkracht die ervoor zorgt dat kinderen door 
middel van deze activiteiten verder komen in hun ontwikkeling. Verder 

geeft het boek ook aan hoe de leerkracht de ontwikkeling van kinderen kan observeren en 
evalueren. Het is een herwerkte uitgave van het oorspronkelijke boek 'Basisontwikkeling in de 
onderbouw' van Frea Janssen-Vos, mede-grondlegster van het principe van 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze herwerkte versie werd herschreven door Levineke van 
der Meer en voegt onder andere nieuwe inzichten, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten 
toe.  

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 activiteiten 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 school - De 
mogelijkheden en de beperkingen van huiswerk - Beleid rond connectiviteit van leerlingen en 
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leraren door ICT - Bijlessen: Het Bijlesbureau - Privé-onderwijs: Leerwijzer - De 
examencommissie - De Techniekacademie: flankerend onderwijs rond techniek en STEM - Een 
Zomerschool die kansen biedt - Logopedie, tutoring en onderwijs in de eigen taal en cultuur - 
Comparatieve analyse van het schaduwonderwijs.  

Gids voor een drugbeleid op school : hoe gaat de school op de beste 
manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve 
medicatie, gokken en problematisch gamen? / De Paepe, Nina; Melis, 
Sarah. - Brussel: VAD vzw, 2015. - 93 + 13 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 gids 

Deze leidraad biedt informatie en praktische tips om een Drugbeleid op 
School (DOS) uit te werken op maat van de eigen school. Ook scholen die 
hun DOS willen bijsturen, vinden daartoe de nodige suggesties. In het 
eerste hoofdstuk wordt de opbouw van een DOS toegelicht, samen met 

het proces dat de school doorloopt bij het ontwikkelen of herwerken ervan. Daarna wordt 
ingegaan op succesfactoren voor een vlot proces. Hoofdstuk 3 focust op het ontwikkelen van 
een visie. Nadien volgt de uitwerking, a.h.v. concrete tools, van 'De vier pijlers van het DOS': 
regelgeving en procedures, begeleiding, educatie en structurele maatregelen. Tot slot wordt 
stilgestaan bij evaluatie.  

Inclusief bekwaam : Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs / 
Claasen, Wim; De Bruïne, Erica; Schuman, Hans; Siemons, Hettie; van 
Velthoven, Bert. - Antwerpen: Garant, 2012. - 104 p.. - (LEOZ-rapporten; 
4). - ISBN: 978-90-441-2472-9: 13,60 EUR  
URL: www.leoz.nl/inclusieprofiel  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 incl 

Dit boek beschrijft de generieke kwaliteiten die in inclusief onderwijs van 
de leraar, de gespecialiseerde begeleider en de (zorg) coördinator worden 

gevraagd. Voor de uitwerking van het boek is op basis van literatuurstudie, raadpleging van 
mensen uit de praktijk en consultatie van deskundigen het basisprofiel van SBL (Stichting 
Beroepskwaliteit Leraren) aangevuld. Op basis van Inclusief Bekwaam is een quick scan 
ontwikkeld, bedoeld als hulpmiddel bij het in kaart brengen van gewenste en aanwezige 
kwaliteiten, voor individuele leraren en voor het team als geheel.  

Is ons onderwijs gebuisd? : mythes en feiten, experts aan het woord / 
Schmidt, Hans; Standaert, Roger; T'Sas, Jan. - [Gent]: Borgerhoff & 
Lamberigts, 2019. - 222 p.. - ISBN: 978-94-6393-096-3: 22,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ison 

We horen heel wat verontrustende berichten over de Vlaamse scholen. Ons 
onderwijs gaat achteruit, meertaligheid in de klas en multiculturaliteit 
bemoeilijken het leren in plaats van het te bevorderen. Inclusief onderwijs 
brengt enkel lasten met zich mee en focussen op het welbevinden van de 

leerlingen staat gelijk aan betuttelen. Zijn deze uitspraken correct? 12 experts buigen zich over 
deze beweringen en trachten vanuit hun onderzoekservaring een aantal mythes te ontleden.  

file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/www.leoz.nl/inclusieprofiel
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Kinderen in armoede : inspiratie- en doeboek / Billen, Joris. - Oud-
Turnhout: Gompel&Svacina bvba, 2018. - 239 p.. - ISBN: 978-94-6371-
071-8: 30,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 kind 

Dat er - ook in Vlaanderen - kinderen zijn die in armoede leven, is een 
jammerlijke vaststelling. Toch is sociale mobiliteit mogelijk, al is het niet 
altijd gemakkelijk. Dit boek geeft zeven sporen aan die leiden naar 
gestructureerde, duurzame oplossingen voor kinderarmoede. En 

meteen geeft het honderden voorbeelden van initiatieven, groot en klein, die hun efficiëntie in 
de praktijk hebben bewezen.  

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, 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.  

Woordenschatverwerving bij AMA's : op welke wijze en 
in welke mate ontwikkelt de woordenschat van een 
AMA zich gedurende de eerste drie maanden van zijn 
verblijf in Nederland? / Rouleau, Inge. - [S.l.]: Script! - 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, 2014. 
URL: https://www.script-onderzoek.nl/script-
onderzoek/a1048_Woordenschatverwerving-bij-
AMA%E2%80%99s  
Vindplaats Antwerpen: ro 2 woor 

Dit onderzoek gaat over de woordenschatverwerving van AMA's, alleenstaande minderjarige 
asielzoekers. Het leerproces van zes AMA's is vastgelegd in een leerbiografie, waarin de relatie 
tussen de aangeboden woorden in de lesmethode (NT2 leergang) en de daarvan aan het eind 
van de onderzoeksperiode beheerste woorden en zinnen in kaart gebracht is. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat relatief weinig woorden uit de gebruikte leergangen productief beheerst 
werden in verhouding tot het aantal woorden dat in de betreffende leergang werd 
aangeboden. Meer aandacht voor de consolideringsfase van nieuw te leren woorden zou de 

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
https://www.script-onderzoek.nl/script-onderzoek/a1048_Woordenschatverwerving-bij-AMA%E2%80%99s
https://www.script-onderzoek.nl/script-onderzoek/a1048_Woordenschatverwerving-bij-AMA%E2%80%99s
https://www.script-onderzoek.nl/script-onderzoek/a1048_Woordenschatverwerving-bij-AMA%E2%80%99s
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actieve beheersing kunnen bevorderen. De consolideringsfase is immers het inoefenen en 
inslijpen van een nieuw woord zodat het woord beklijft en productief gebruikt kan worden.  

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 boek 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.  

Met aandacht bij de les : passend onderwijs aan leerlingen met autisme / 
Poland, Ank; Steensma, Marjoleine. - Deventer: Van Tricht uitgeverij, 
2019. - 93 p.. - ISBN: 978-94-92333-37-7: 15,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 meta 

In dit boek worden verbanden gelegd tussen de aspecten van autisme. 
Daarbij proberen de auteurs de onderlaag van autisme in beeld te brengen. 
Enerzijds wordt bekeken wat het betekent voor iemand met autisme om te 
functioneren tussen anderen die anders denken en anders werken. 
Anderzijds willen de auteurs de schoolteams en de leerkrachten die voor de 

klas staan meer inzicht en daarmee handvatten geven om leerlingen met autisme beter te 
begrijpen en te begeleiden naar zelfstandigheid. De tekst wordt ook doorheen het boek steeds 
bijgestaan door casussen en voorbeelden uit de praktijk.  

Ontwrichte kinderen in het onderwijs : trauma en hechtingsproblematiek in 
de klas / De Jong, Willem; de Jong, Annelies. - Huizen: Pica, 2017. - 184 p.. - 
ISBN: 978-94-91806-73-5: 12,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 ontw 

Dit boek tracht inzicht te geven in hechtingsproblematiek en trauma bij 
kinderen in het onderwijs. Het gaat in op de signalen, risico's en gevolgen 
van de problematiek, geeft handvaten voor het werken met de leerlingen. 
Het kaart ook de misinterpretatie van het gedrag als ontwikkelings- en 

gedragsproblematiek aan, en onmacht en handelingsverlegenheid bij leerkrachten. Dit boek is 
een derde herziene druk van de eerdere uitgave 'Ontwrichte kinderen in het onderwijs: een 
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verborgen epidemie'. In de herziene druk werd er o.a. speciaal aandacht gegeven aan de 
problematiek bij vluchtelingen- en asielzoekerskinderen.  

Op eigen vleugels : autonomie voor kinderen in het basisonderwijs / 
Verbeeck, Kris. - 's-Hertogenbosch: KPC Groep, 2010. - 50 p. 
URL: https://www.meno-groep.nl/wp-content/uploads/2019/02/KV-Op-
eigen-vleugels.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 opei 

Deze publicatie start met een stukje theoretische onderbouwing van het 
pleidooi om kinderen in het gewone en buitengewone basisonderwijs 
meer ruimte te geven voor autonomie. Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden van scholen die meer ruimte geven voor eigen inbreng van kinderen wordt 
een beeld geschetst van hoe het anders kan. Tot slot worden voorbeelden en tips gegeven van 
scholen die kleine stapjes nemen om autonomie van kinderen vorm te geven. De publicatie 
maakt deel uit van de reeks 'Over woorden en daden. Ontwikkelingen in het onderwijs'. De 
reeks richt zich naar directeuren, managers en teams van scholen en biedt informatie over 
onderwerpen die het hart van het onderwijs raken. Per onderwerp worden zowel inzichten uit 
de wetenschap als inzichten uit de praktijk besproken, en vind je praktische tips en 
handreikingen.  

Vertrekken met passie en talent : studeren , werken en leven vanuit het 
'inner why' / Debisschop, Marc. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2016. - 121 p.. 
- ISBN: 9789463370066: 22,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 vert 
 
'Vertrekken met passie en talent' is een boek over talenten, competenties 
en passie vanuit het gedachtegoed van Marc Debisschop, oprichter van 
TaPas, een organisatie die talent coaching aanbiedt aan bedrijven, 
professionals, en onderwijs. In het boek worden de termen talent, 
competenties en passie uitgelegd, vergeleken en benaderd in combinatie 

met contexten zoals organisatiemanagement, leidinggeven en burn-out. Het gedachtegoed 
wordt verder toegelicht met concrete voorbeelden, en een visie op onderwijs wordt 
uiteengezet door Karel Moons, verantwoordelijk voor het educatieve luik van TaPas.  
 

 
MILK-light : beoordeel de kwaliteit van leermaterialen / CLU Leermiddelen Advies Centrum. - 
Gieten: CLU, [s.a.]. - webpagina 
URL: https://clu.nl/milk-light/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Met deze lijst van criteria kun je als leraar snel een globaal beeld krijgen van de kwaliteit van 
een leermiddel. De lijst is een selectie van de criteria van MILK: een wetenschappelijk 
onderbouwd instrument om de kwaliteit van leermateriaal mee te beoordelen.  

https://www.meno-groep.nl/wp-content/uploads/2019/02/KV-Op-eigen-vleugels.pdf
https://www.meno-groep.nl/wp-content/uploads/2019/02/KV-Op-eigen-vleugels.pdf
https://clu.nl/milk-light/
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Ondersteuningstool Brede School / Steunpunt Diversiteit & Leren. - Brussel: Vlaamse 
Gemeenschapscommissie | Onderwijscentrum Brussel, 2016. - website, veelv. gepag. 
URL: http://www.ondersteuningstoolbredeschool.be/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Deze ondersteuningstool biedt een referentiekader en stapsgewijze aanpak voor het 
ontwikkelen van een Brede School. Zowel startende als groeiende Brede Scholen kunnen ermee 
aan de slag. De tool bestaat uit verschillende onderdelen: Wat is een Brede School? Hier vind 
je achtergrondinformatie over het referentiekader Brede School en de visie van de Brusselse 
Brede Scholen. Ontwikkel je Brede School. De ondersteuningstool bouwt verder op de kijkwijzer 
2.0 die door het Onderwijscentrum Brussel werd ontwikkeld als een instrument om het proces 
van kwaliteitsverbetering vorm te geven. Elk thema uit de kijkwijzer bevat reflectievragen, tips 
& tricks en methodieken om mee aan de slag te gaan. Monitor je bredeschoolproces. In dit luik 
vind je achtergrondinformatie over de wijze waarop deze ondersteuningstool Brede Scholen 
kijkt naar het opzetten van processen ter kwaliteitsverbetering. Praktijkvoorbeelden. Overzicht 
van alle praktijkvoorbeelden, doorzoekbaar via verschillende ingangen (thema's van de 
kijkwijzer, doelgroep, communicatiedrager en trefwoorden. Methodieken. Overzicht van de 
methodieken die je vindt doorheen de ondersteuningstool. Ze kunnen helpen om de 
verschillende stappen in het bredeschool proces te zetten, bij te sturen, op te volgen en te 
evalueren. Bronnen. Overzicht van alle gebruikte bronnen met een link naar het materiaal, 
artikel of onderzoeksrapport.  

 

Vakwerk 13 : Vakkennis en vakbekwaamheid van de NT2-docent: Enkele artikelen over 
competenties van het Competentieprofiel NT2-docent, in theorie en praktijk: Selectie uit de 
lezingen en presentaties BVNT2 Conferentie Utrecht 2019 / Verhallen, Simon. - Amsterdam: 
Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BV NT2), 2019. - 77 p.: 7,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 4 vakw 

Deze bundel bevat bewerkte versies van lezingen, gehouden op de NT2-conferentie in 
Utrecht in 2019. Thema: Het vakmanschap van de NT2-docent.  

  

http://www.ondersteuningstoolbredeschool.be/
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Herhaling voorkomen : werkzame elementen in de preventie van recidive bij 
ex-gedetineerde migrantenjongeren / Broekroelofs, René; Visser, Anouk; 
Poerwoatmodjo, Joey; Jayanti, Lalji. - Utrecht: KIS (Kennisplatform 
Integratie & Samenleving), 2020. - 45 p. 
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/recidiverapport-def.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 herh 

Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk; 
dat geldt voor alle jongeren ongeacht afkomst. Er zijn weinig interventies 
die specifiek gericht zijn op ex-delinquenten met een migratieachtergrond. 

In deze publicatie wordt de vraag 'wat werkt' voor deze doelgroep beantwoord, op basis van 
literatuuronderzoek en diepte-interviews met experts en professionals die met deze doelgroep 
werken.  

Sociaal werk in de digitale samenleving / Hartman-Van der Laan, 
Marcha. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 212 p.. - ISBN: 
978-90-469-0659-0: 22,50 EUR  
URL: http://www.coutinho.nl/digitalesamenleving  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 soci 

'Sociaal werk in de digitale samenleving' leert sociaal werkers op 
een verantwoorde en professionele manier digitale middelen te 
gebruiken in het werk. Ook komt aan de orde hoe zij hun cliënten 

kunnen ondersteunen bij de sociale vraagstukken die de digitale samenleving oproept. Met het 
model Digitaal Sociaal Werk wordt op micro-, meso- en macroniveau kennis aangereikt over 
verschillende thema's. De uitgave is bedoeld voor studenten van hogere sociale studies en is 
ook relevant voor sociaal werkers die competenties voor professioneel werken in de digitale 
samenleving willen ontwikkelen. Op de website van de uitgever vind je extra studiemateriaal 
(links, filmpjes, opdrachten, zelfscan).  

The history of her story : hoe vrouwen een nieuwe thuis bouwen / 
Goorden, Gart; Razavi, Vida. - Brussel: Vrouwenraad, 2019. - 103 p.: 
13,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 07.01 hist 

Vrouwelijke vluchtelingen uit vijftien verschillende landen (Afghanistan, 
Burundi, Chili, Congo, Djibouti, Eritrea, Irak, Iran, Rusland, Rwanda, 
Soedan, Syrië, Tsjetsjenië, Venezuela, Zimbabwe) vertellen hoe zij met 
vallen en opstaan in België een nieuwe thuis bouwen en er een plek vinden 
waar ze een toekomst voor zichzelf zien.  

https://www.kis.nl/sites/default/files/recidiverapport-def.pdf
http://www.coutinho.nl/digitalesamenleving
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Communicatie, advies en instructie in de zorg voor het mbo / 
Heesterbeek, Eveline; Wijnands, Josje; Otsen, Laura. - Amsterdam: 
Pearson, 2018. - 284 p.. - ISBN: 9789043036603: 40,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: ge 09 comm 

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 
beroepspraktijk van zorgverleners. Communicatie, advies en instructie in 
de zorg biedt handvatten om effectief en professioneel te communiceren 

met zorgvragers.Onder andere de onderwerpen interculturele communicatie en 
miscommunicatie komen aan bod, en er is aandacht voor specifieke gesprekken zoals het 
slechtnieuwsgesprek en het klachtengesprek. Tot slot worden de thema's voorlichting, advies 
en instructie uitgebreid besproken.  

Internationale bescherming van holebi's in België : 
aanbevelingen en tips voor een beter verloop van 
de asielprocedure / Okladnicoff, Lisa. - Brussel: 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, 2020. - 90 p. 
URL: 

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/report510463.pdf?file=1&type=document  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 inte 

Internationale bescherming vragen omwille van seksuele geaardheid of genderidentiteit (SOGI) 
is niet evident. Voor vele vluchtelingen is er openlijk over spreken een taboe en kan het moeilijk 
zijn de angst voor vervolging onder woorden te brengen en overtuigend te maken voor 
beslissende instanties. Voor asielinstanties is het niet eenvoudig om een veilig klimaat te 
scheppen voor de aanvrager en tezelfdertijd de kwaliteit van hun beslissingen te bewaken. Dit 
rapport analyseert beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er wordt ook een 
overzicht gegeven van Europese rechtspraak en andere interessante bronnen. Het rapport 
bevat veel referenties naar rechtspraak en is daarom nuttig voor advocaten die - ook in de lente 
van 2020 - nog volop beslissingen ontvangen van het Commissariaat. Daarnaast geeft het 
rapport heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele 
oriëntatie internationale bescherming vraagt. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor 
asielinstanties.  

Je kan het niet alleen, je hoeft het niet alleen : magazine over succesvolle 
begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen / Shalmashi, 
Beri; Stoter Boscolo, Brenda. - Utrecht: Pharos, 2018. - 11 p. 
URL: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Je-kan-het-
niet-alleen-Je-hoeft-het-niet-alleen-begeleiding-AMV.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 jeka 

Goede begeleiding is van wezenlijk belang voor minderjarige vluchtelingen 
die zonder ouders of familie in Nederland een nieuw leven opbouwen. 

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/report510463.pdf?file=1&type=document
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Je-kan-het-niet-alleen-Je-hoeft-het-niet-alleen-begeleiding-AMV.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Je-kan-het-niet-alleen-Je-hoeft-het-niet-alleen-begeleiding-AMV.pdf
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AMV's zijn jong en veerkrachtig. Veel jongeren hebben bij aankomst hoge verwachtingen van 
hun toekomst. Succes hebben draagt bij aan de eer en het welzijn van de familie. Als die 
verwachtingen in Nederland niet uitkomen, leidt dat tot extra stress. Bij een goede en 
succesvolle begeleiding werken professionals en betrokken vrijwilligers, met elkaar samen. Dit 
materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en 
vluchtelingengezinnen.  

Wat zijn de noden en behoeften van jongvolwassen Afghaanse 
vluchtelingen in Vlaanderen / Davud, Mirza. - Brussel: Minor-Ndako | 
Kinderrechtencommissariaat, 2019. - 78 p. 
URL: https://minor-ndako.be/wp-content/uploads/2020/02/Thesis-Davud-
Mirza-pdf-1.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 watz 

Deze scriptie werd ingediend voor het behalen van het bachelordiploma 
sociaal werk. Mirza Davud, zelf een ervaringsdeskundige, onderzocht wat 

de noden en behoeften zijn van Afghaanse jonge vluchtelingen opdat zij zich kunnen 
ontwikkelen en doorgroeien op gebied van studies en werk. De jongeren komen zelf aan het 
woord en hun verhaal wordt zowel theoretisch onderbouwd én bevestigd door experten in 
deze materie. Tot slot geven alle partijen hun aanbevelingen.  

 Verlies ze niet! : een pleidooi om anders om te gaan met jongeren / De 
Jonghe, Ingrid. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018. - 155 p.. - ISBN: 978-
94-6337-112-4: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 5.4 verl 

Meer en meer jongeren hebben depressieve gedachten. In de wachtzaal 
van de psycholoog zitten steeds meer kinderen. Onze jeugdzorg kraakt 
onder de urgente vraag naar hulp die niet in verhouding staat tot het 
aanbod. Wat is er aan de hand? Voormalig jeugdadvocaat en huidig 

jongerentherapeut Ingrid De Jonghe ervaart deze problematieken dagelijks bij TEJO vzw, het 
huis voor jongerentherapie dat zij oprichtte en waarvan ondertussen 13 vestigingen in heel 
Vlaanderen bestaan. Ondanks de zware cijfers gelooft Ingrid dat ieder van ons de negatieve 
spiraal kan doorbreken. Met niets verhullende maar warme woorden schetst ze de huidige 
problemen waar jongeren onder gebukt gaan en wijst ze een aantal oorzaken aan. Ze biedt 
inspiratie voor hoe je met jongeren kan praten en omgaan. Gestoffeerd met talrijke 
voorbeelden uit de praktijk, maakt haar verhaal duidelijk welke rol school, gezin en 
maatschappij te spelen hebben. Ingrids oproep is er één tot effectief altruïsme.  

Meetladder diversiteit : reflectietool voor divers-sensitieve projecten en 
acties / [s.n.]. - Brussel: Kenniscentrum WWZ, [s.a.]. - 16 p. 
URL: http://www.kenniscentrumwwz.be/tools-0  
Vindplaats Antwerpen: URL ; ge 02.4 meet 

Met deze tool kan je onderzoeken in welke mate jouw project of actie 
voldoende aandacht heeft voor personen die vergeten of uitgesloten 
worden op basis van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, 
migratieachtergrond, leeftijd, religie, gezondheid, handicap of een 

https://minor-ndako.be/wp-content/uploads/2020/02/Thesis-Davud-Mirza-pdf-1.pdf
https://minor-ndako.be/wp-content/uploads/2020/02/Thesis-Davud-Mirza-pdf-1.pdf
http://www.kenniscentrumwwz.be/tools-0
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combinatie van meerdere factoren. De vragen in de tool stimuleren zelfreflectie waarbij je je 
eigen referentiekader en de eigen manier van werken in vraag stelt. De voorbeelden reiken 
inspirerende ideeën aan. Je kunt de meetladder downloaden als PDF-document na registratie.  

Ziedet? : E-learningplatform culturele 
diversiteit in de zorg- en 
welzijnssector / [s.n.]. - Brussel: Vivo, 
2020. - veelv. gepag. 
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 
17-18 jaar  
URL: https://www.ziedet.be/login  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Het laagdrempelige leertraject Ziedet? biedt hulpverleners en hun opleiders praktische en 
didactisch onderbouwde lesmaterialen met cultuursensitieve zorg als thema. Via online 
modules leren cursisten kijken door verschillende brillen en werken ze aan 
dialoogvaardigheden die ze nodig hebben bij een cultuursensitieve hulpverlening. De Ziedet-
materialen worden best benut in een blended leertraject. Daarbij volgt de cursist een module 
online, thuis (flipped classroom) of in de klas, en bouwt de opleider de module tijdens een 
contactmoment op een interactieve manier verder uit. Inspiratie hiertoe en ondersteunende 
tips vindt de opleider in een bijhorende leerwijzer. Het leertraject bevat volgende modules: Het 
is weer gezegd! - Omgaan met discriminerende en racistische uitspraken. Het is snel gebeurd! 
- Omgaan met discriminerend en racistisch handelen. Het zit niet juist ... - Omgaan met een 
niet-oké gevoel. Het geraakt niet gezegd ... - Omgaan met taaldrempels. Het is vlug gedacht! - 
Omgaan met overtuigingen en gewoontes. Het einde is het einde niet - Omgaan met ethische 
kwesties bij levenseinde  

De impact van de COVID-19-maatregelen 
op kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situaties : 
hoe overleven kinderen en jongeren in 
kwetsbare posities de lockdown? / [s.n.]. 
- Brussel: Uit De Marge vzw, 2020. - 40 
p. 
URL: https://www.uitdemarge.be/meer-
dan-de-helft-van-kinderen-en-jongeren-

in-kwetsbare-situaties-voelt-zich-slecht-in-het-vel/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Een uitvoerig kwalitatief onderzoek bij bijna 2.500 kinderen en jongeren in 35 steden en 
gemeenten bracht hun situatie sinds de COVID-19-pandemie in kaart. Dit document bevat de 
neerslag van dat onderzoek. De resultaten zijn alarmerend. Uit De Marge vraagt met aandrang 
dat het beleid de alarmsignalen oppikt en het perspectief van kinderen en jongeren die 
opgroeien in kwetsbare gezinnen meeneemt in de exitstrategie. Deze crisis heeft de bestaande 
sociale ongelijkheid in de samenleving blootgelegd. Veel oplossingen zitten in een structurele 
aanpak op lange termijn van onder meer armoedebestrijding, huisvesting, voldoende inkomen, 
toegankelijke hulpverlening, een ander politiebeleid, onderwijsongelijkheid.  

https://www.ziedet.be/login
https://www.uitdemarge.be/meer-dan-de-helft-van-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-voelt-zich-slecht-in-het-vel/
https://www.uitdemarge.be/meer-dan-de-helft-van-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-voelt-zich-slecht-in-het-vel/
https://www.uitdemarge.be/meer-dan-de-helft-van-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-voelt-zich-slecht-in-het-vel/
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RIDE : Resources for Inclusion, Diversity, Equality / Erasmus+ Program. - 
[S.l.]: -, 2017. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://rideproject.eu/ride-toolbox/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Het doel van het tweejarige RIDE project was het verzamelen van 
vernieuwende informatiebronnen en tools die kunnen bijdragen tot een 
inclusief, divers en op gelijkwaardigheid gebaseerd jongerenwerk. De RIDE 

toolbox is bedoeld voor jeugdwerkers, sociaal werkers, trainers en universiteitsdocenten. De 
toolbox bestaat uit vier onderdelen. Het 'Principles and Approaches Report' biedt theoretische 
achtergrond en beschrijft het wettelijk kader in de landen die meewerkten in het project. De 
'Good Practice Directory' geeft 15 praktijkvoorbeelden van inclusief jeugdwerk met diverse 
groepen jongeren zoals jongeren met een beperking of gedragsstoornis, Roma en andere 
etnische minderheden, jonge migranten enz. Het deel 'Practice Resource' bevat 10 uitgewerkte 
sessies rond thema's die tot nog toe weinig aan bod kwamen in het jongerenwerk, met inbegrip 
van moeilijke en actuele onderwerpen. De 'Education and Training Resource' biedt docenten 
en trainers van jeugd- en jongerenwerkers materiaal voor het uitwerken van opleidingen rond 
inclusief, divers en gelijkwaardig jongerenwerk. Alle bronnen en tools zijn beschikbaar in het 
Engels, Italiaans, Kroatisch, Turks en Slovaaks.  

 Soms heeft je kind een probleem : met wie kan je praten? / Nobel, 
Anke; Zwerver, Saskia. - Utrecht: Pharos, 2017. - 21 p. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=8_3Lg-
1Z7ho&index=2&t=0s&list=PLIZqSXp-WkO6YN2nMbRBqoFx4pl0SIopR  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Het wijkteam in Amersfoort merkte na de start in 2013 dat sommige 
wijkbewoners door bijvoorbeeld de taal of cultuurverschillen het 
wijkteam pas laat weten te vinden. Soms komen ouders pas in beeld als 

de problemen groot en complex zijn geworden. De bestaande informatie blijkt niet altijd even 
goed vindbaar en te begrijpen voor ouders die niet zo makkelijk de Nederlandse taal lezen en 
schrijven. Ook schrikken ouders soms terug voor de inzet van jeugdzorg omdat ze bang zijn om 
de zeggenschap over hun kinderen kwijt te raken. Daarom heeft het wijkteam in Amersfoort 
samen met Youké, Pharos en Al Amal een beeldverhaal ontwikkeld die ouders met lichte 
opvoedproblemen ondersteunen bij het vinden van de weg naar hulp in de wijk.  

 

  

https://rideproject.eu/ride-toolbox/
https://www.youtube.com/watch?v=8_3Lg-1Z7ho&index=2&t=0s&list=PLIZqSXp-WkO6YN2nMbRBqoFx4pl0SIopR
https://www.youtube.com/watch?v=8_3Lg-1Z7ho&index=2&t=0s&list=PLIZqSXp-WkO6YN2nMbRBqoFx4pl0SIopR
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Hoe breng ik mijn kind (en mezelf) structuur bij : gids voor ouders, 
leerkrachten en hulpverleners / Peerlings, Wendy. - Tielt: Lannoo, 2006. - 
230 p.. - ISBN: 978-94-014-0703-8: 22,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 hoeb 

Steeds meer kinderen hebben moeite om hun leven te organiseren: hun 
kamer is een puinhoop, ze kunnen zich niet concentreren op hun huiswerk 
en vergeten honderd en een dingen. Met dit boek kun je als ouder je kind 
opnieuw orde en rust leren vinden. Met behulp van een handig stappenplan 
leer je op een speelse manier om sámen met je kind zaken gestructureerd 

aan te pakken. Dit boek brengt een werkbaar en onderbouwd programma voor wie hieraan wil 
werken. Meer structuur zorgt voor meer evenwicht en rustiger kinderen én ouders, dus voor 
een harmonieuzer gezinsklimaat.  

Plaspoort / [s.n.]. - Brussel: Kind & Gezin, 2019. - 
[26]p. 
Doelgroep: 0-2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar  
URL: 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/plaspoort  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 plas 

  
Met dit heen-en-weer boekje kunnen ouders, 
opvang, grootouders, de kleuterschool,... elkaar op 

de hoogte houden van het zindelijkheidsproces van het kind. Met een stappenplan en 
praktische tips. Het boekje kan besteld of gedownload worden.  

 
 
Inkomenstarief brochurepakket / Kind & Gezin. - [S.l.]: Kind & Gezin, 2017. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-voor-ouders-
1  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-
opvangsector  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-kinderopvang-
inkomenstarief  
Vindplaats Antwerpen: URL 

In dit pakket brochures van Kind & Gezin lees je hoe het inkomenstarief werkt. In de Brochure 
inkomenstarief voor ouders en de Brochure inkomenstarief opvangsector worden de 
praktische aspecten voor beide doelpublieken uitvoerig besproken. Het visuele overzicht in 
pictogrammen van Kind in Beeld - Kinderopvang: Wat is inkomenstarief? biedt een oplossing 
voor anderstalige, mentaal gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in 
beperkte mate toegang hebben tot schriftelijke informatie. De handleiding bij de Kind in Beeld-
brochure biedt houvast aan de dienstverlener.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/plaspoort
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-voor-ouders-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-voor-ouders-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-opvangsector
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-inkomenstarief-opvangsector
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-kinderopvang-inkomenstarief
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-kinderopvang-inkomenstarief
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Een huis voor Harry / Timmers, Leo. - Amsterdam: Em. Querido's 
Uitgeverij, 2019. - [48] p.. - ISBN: 978-90-451-2128-4: 16,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.querido.eenhuisvoorharry  
URL: https://apps.apple.com/nl/app/een-huis-voor-harry/id1442860467  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 huis 

Harry de kat is altijd binnen. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Hij rent achter haar 
aan, en raakt hopeloos verdwaald. Hoe komt hij nu weer thuis? In de app "een huis voor harry" 
beschikbaar voor Android en iOS wordt het verhaal voorgelezen in zes verschillende talen: 
Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Spaans en Frans.  

Unlocking speaking and listening in every child : strategies, activities and 
resources to create good speakers and listeners. / / Hopper, Mary. - 
[S.l.]: Ransom, 2016. - 245 p.: 29,25 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.1 unlo 

Het boek gaat over het ontwikkelen van luistervaardigheid, spreken met 
een doel, groepsdiscussies structureren, zelfrespect en sociale 
vaardigheden opbouwen, woordspelletjes, taalspel en het beoordelen 
van spreken en luisteren. Onderwerpen zijn onder meer: praten over 

praten: 'gesproken teksten', spreken voor een reeks praktische doeleinden ; leren luisteren: 
luisteren, evalueren en reageren het structureren van spreek- en luistersessies; soorten 
gesprekken: discussiëren en overtuigen; informeren, uitleggen en instrueren; en vertellen, 
verbeelden en hervertellen dmv storytelling en drama; het voldoen aan individuele behoeften; 
spreken en luisteren gebruiken om lezen en schrijven te ondersteunen; spreken en luisteren 
door het curriculum.  

 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: 2 -6 jaar  
URL: http://www.kijkikbeneenkikker.nl  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.3 kijk  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.3 kijk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.querido.eenhuisvoorharry
https://apps.apple.com/nl/app/een-huis-voor-harry/id1442860467
http://www.kijkikbeneenkikker.nl/
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"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 liv 

Dit boek vertelt het verhaal van een jongen en een wolf in 20 talen: 
Frans, Engels, Japans, Berbers, Duits, Comoors, Portugees, Malagassisch, Khmer, Italiaabsn 
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: 12 -18 jaar, volwassenen 
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 
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: 12 -18 jaar, volwassenen 
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: 12 -18 jaar, volwassenen 



18 
 

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: 12 -18 jaar, volwassenen 
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: 12 -18 jaar, volwassenen 
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: 12 -18 jaar, volwassenen 
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.  

Het gordeldier dat wou vliegen: Verhaal uit Brazilië / Correira, Isabella. - Sint Niklaas: OKAN 
Sint Niklaas, 2019. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
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.  



19 
 

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 tijdens hun hele 
leesontwikkeling. Deze publicatie gaat in op de rol van executieve functies voor het leren lezen.  

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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Taalduiken en artisculeren: ontwikkelingsgericht en muzisch 
taalonderwijs in meertalige basisscholen / Reekmans, Karen; 
Henry, Elisabeth; Baeckeland, Anne-Lore. - Hasselt: Hogeschool 
PXL Hasselt, 2020. - 125 p.. - ISBN: 9789082689792 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.9.1 vert 

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.  

 Jij kan het ook!: Inspiratie voor dramalessen aan kinderen / Erdtsieck-
Blaaser, Esther. - [S.l.]: het mooiste boek, 2019. - 107 p.. - ISBN: 
9789082410266: 29,95 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.2 jijk 

Jij kan het ook! bevat meer dan 200 drama-opdrachten die direct 
toepasbaar zijn in dramalessen aan kinderen. Handig verdeeld in drie 
doelgroepen: 4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen zodat de lesstof 

aansluit bij de leeftijd van de leerlingen. Per doelgroep is de lesstof onderverdeeld in gangbare 
thema’s. De (kern-)doelen voor drama in het primair onderwijs komen aan bod zodat 
leerkrachten direct aan de slag kunnen.  

Jullie kunnen het ook!: het spel / Erdtsieck-Blaaser, Esther. - [S.l.]: 
jijkanhetook.nl, 2019., bevat: handleiding, 15 scene plattegronden, 
spelbord, 25 locatiekaarten, 30 emotiefiches, 16 energie kaarten, 1 
kladblok. - ISBN: 9789492964038: 37,50 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.2 jull 

Of je nu leerkracht bent of vakdocent drama: met dit spel laat je 30 leerlingen tegelijk scènes 
maken. Iedereen is zelfstandig aan de slag en krijgt alle benodigde middelen en input uit het 
spel. Jullie kunnen het ook! geeft structuur voor het maken van een scène voor twee personen. 
Door de route van het spel te lopen wordt er een scène opgebouwd met non-verbale 
handelingen, emoties en tekst.  
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Bloedmooi / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2019. - 78 p.. - (BoekenBoeien 2 Daar kun je op rekenen). - ISBN: 
9789086964888: 7,95 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek 

BoekenBoeien is bedoeld voor leerlingen in de eerste graad van het 
secundair onderwijs. In elk deel van de reeks worden gemiddeld 80 woorden 
aangeboden, zowel instructietaal als vakgebonden schooltaalwoorden. 

Achter in elk boek is een woordenlijst met betekenis opgenomen. Dit boek bevat 
rekentaalwoorden. Als de mooie, geheimzinnige Droes bij hen in de klas komt, zijn alle meisjes 
meteen verliefd op hem. Maar al snel blijkt dat Droes geen gewone jongen van 
zestienLeesniveau: A2/B1 (rond 1F)  

Getekend / van den Brink, Annemarie ; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2020. - 95 p.. - (Het talent van ...). - ISBN: 
9789086962556: 16,50 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

Sams ouders zijn uit elkaar. Zijn zusje Mona woont bij mama, en Sam moet 
bij papa wonen. Stom, vindt hij dat. Hij wil ook bij mama wonen en hij mist 
zijn zusje. In de nieuwe flat waar hij met zijn vader woont ontmoet hij Mir. 

Ze sluiten vriendschap en nemen elkaar in vertrouwen. En dan bedenkt Sam samen met Mona 
een plan om hun ouders weer bij elkaar te krijgen. Ze zetten er hun grootste talent voor in, en 
Mir helpt met raad en daad. Maar of het plan gaat lukken? Het talent van ... een reeks voor 
jongeren van 10-13 jaar, geschreven in makkelijke taal (onder 1F/AVI midden 7). Ieder deel 
speelt zich af rondom een tiener van ca 12/13 jaar.  

Onder water / Arts, Simone; Wadman, Jitske. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2020. - 95 p.. - (Het talent van ...). - ISBN: 
9789086962846: 16,50 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

Joske heeft het niet gemakkelijk. op school wordt ze gepest. Alleen als ze 
zwemt, vergeet Joske haar zorgen. Het talent van ... een reeks voor 
jongeren van 10-13 jaar, geschreven in makkelijke taal (onder 1F/AVI 

midden 7). Ieder deel speelt zich af rondom een tiener van ca 12/13 jaar.  
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Afstudeerproject: Poëzie in het b.s.o. / Colson, Maxim. - Hasselt: PXL 
education, 2015. - 88 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: 

http://doks.pxl.be/doks/do/files/FiSe8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c9/ColsonMaxim_Af
studeerproject.pdf?recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c8  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.4 afst 

Dit eindwerk gaat op zoek naar de meerwaarde van poëzie in het beroepsonderwijs, tweede 
graad. Hoe past dit binnen de eindtermen? Welke gedichten zijn bruikbaar? Met praktisch luik 
om aan de slag te gaan met poëzie in de klas. Twee lessen zoomen specifiek in op haarzorg en 
kantoor.  

  

http://doks.pxl.be/doks/do/files/FiSe8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c9/ColsonMaxim_Afstudeerproject.pdf?recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c8
http://doks.pxl.be/doks/do/files/FiSe8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c9/ColsonMaxim_Afstudeerproject.pdf?recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c8


23 
 

 
 

Talas / Ouweland, Ron. - Tilburg: Cubiss, 2019. - 1 
handleiding, 20 spelborden, 20 formulieren, 1 
glazen potje met 6 pionhouders, 6 vierkante 
pionnen in karton, 36 6-hoekige schijven, 1 
markeerstift: 125,00  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.1 tala  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.1 tala 

Talas is een spel ontwikkeld voor Nederlandse Taalhuizen om inzicht te krijgen in de wereld van 
een deelnemer van het Taalhuis en om het taaltraject te evalueren. Taalhuizen in Nederland 
helpen taalleerders (NT1 en NT2) met het verder ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Met 
dit spel krijgt de taalvrijwilliger een beeld van de wereld van de taalleerder. Het is een spel 
waarmee je de verhalen ophaalt van de mensen die in een Taalhuis komen. Om een volledig 
beeld te krijgen wordt het spel aan het begin en aan het eind van een taaltraject gespeeld. Zo 
komt de verandering of groei in iemands leven goed in beeld. De speelduur bedraagt 15 tot 20 
minuten. Het spel brengt naast inzicht in iemands wereld ook leermomenten en plezier voor 
de taalleerders.  

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

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

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

 NT2-cahier uitspraak en spelling : werken aan verstaanbaar Nederlands / 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2017. - 67 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 
978-90-244-2222-7: 14,50 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 nt2-c ; TAAL 3.4.4 nt2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.4 nt2-c 

Een goede uitspraak is van groot belang om als anderstalige in het Nederlands 
begrepen te kunnen worden. Toch raakt dit aspect van de Nederlandse taal nog 
weleens tussen wal en schip. Bovendien zijn veel docenten onzeker over hun 

eigen kennis van de Nederlandse uitspraakregels. Hierdoor durven ze soms geen feedback te 
geven op de uitspraak van hun cursisten. In dit NT2-Cahier beschrijft de auteur de verschillen 
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tussen uitspraak en spelling in het Nederlands en wat daarbij de struikelblokken voor cursisten 
zijn. Daarnaast biedt dit boekje handvatten voor het behandelen van uitspraak in de les en het 
geven van feedback.  

Alleen op de wereld / Malot, Hector; van Adrichem, Ria. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2020. - 102 p.. - (Wereldverhalen). - ISBN: 
9789086964918: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 were 

Het beroemde verhaal over de weesjongen Remi in eenvoudige taal. 
Alleen op de wereld maakt deel uit van de serie Wereldverhalen: 
klassiekers herschreven in eenvoudige taal.  

 Schrijven voor de wetenschap : academisch redeneren, structureren, 
formuleren en reviseren / Janssen, Daniël; Van der Deijl, Lucas. - 
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 216 p.. - ISBN: 978-90-469-0696-5: 
32,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 schr 

Het werk van wetenschappers mondt vroeg of laat uit in teksten. In 
boeken, in artikelen, in papers of in stukjes in de krant. Wie zich wil 
handhaven in de wetenschap, zal dus moeten leren schrijven. Schrijven 
voor de wetenschap helpt je om je wetenschappelijke 

schrijfvaardigheden op orde te krijgen. Schrijven voor de wetenschap biedt kennis over de 
manier waarop wetenschappers redeneren en hoe academische teksten in elkaar zitten. Het 
boek geeft tips om gedachten samenhangend op het beeldscherm te krijgen, gaat in op 
veelvoorkomende stijlfouten en biedt manieren om deze op te lossen. Het leert je om je eigen 
teksten kritisch te bekijken op taalfouten en bespreekt de conventies achter de verschillende 
academische genres.  

Taal voor de bouw: praktijkwerkboek met woorden en begrippen voor de 
bouwvakker / Rouwenhorst, Herman. - Deventer: Corps 9 Publishers, 
2019. - 144 p.. - ISBN: 9789079701513 
Doelgroep: 17-18 jaar , volwassenen 
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.  
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 NT2-cahier : muziek maken in de les / Eggermont, Dirk. - Amsterdam: Boom, 
2019. - 61 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 9789024422098 
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
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.  

WOBLET / Jorta bvba. - Antwerpen: Jorta bvba, 2020., 
bevat: 8 spelregelkaartjes, 6 afschermflapjes, 82 
letterblokjes, 1 zakje: 29,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 wobl 

Woblet is een interactief woordspel. De doos bevat 
verschillende spelletjes die samen een verhaal vormen. 
Maar elk spelletje staat ook op zich en kan afzonderlijk 
gespeeld worden. Doordat je zelf vrij kunt variëren in 

de gewenste moeilijkheidsgraad kan iedereen het spel spelen: van jonge kinderen die hun 
eerste woordjes vormen tot de fanatieke Scrabble-fanaat. Uiteraard geschikt voor het oefenen 
van alfabet en woordenschat in een nieuwe taal!  

 

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!  

WePboek / [s.n.]. - Hilversum: SchoolTV, 2010. - 63 p. 
Doelgroep: 2 -6 jaar  
URL: https://www.wepboek.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 wepb ; URL 

https://languageforwork.ecml.at/
https://www.wepboek.nl/
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Handleiding WePboek met verwerkingssuggesties bij geanimeerde prentenboeken 
(uitgezonden op de educatieve tv), voor pedagogisch medewerkers en ouders. WePboek is 
educatieve televisie die de jonge kijker een programma op maat aanbiedt en hen verder helpt 
in hun sociaal - emotionele ontwikkeling én in hun taalontwikkeling. Kleuters worden actief 
uitgenodigd om mee te denken. Op WePboek.nl staan 20 geselecteerde geanimeerde 
prentenboeken die u met uw kind of kinderen kunt bekijken.  

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.  

Beeldwoordenboek / [s.n.]. - [S.l.]: [s.n.], . 
Doelgroep: 12 -18 jaar volwassenen 
URL: http://www.beeldwoordenboek.eu/content/doel  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Het Beeldwoordenboek oefent honderden woorden gerangschikt in verschillende thema’s: 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: 2 -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 

https://www.janenko.nl/boeken/corona.html
http://www.beeldwoordenboek.eu/content/doel
https://www.bilingual-picturebooks.org/en/books
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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.  

Boest! / De Rand. - Wemmel: De rand, [s.a.]. 
URL: https://www.boestjesportclub.be/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Kinderen leren niet alleen op school Nederlands. Leerkrachten raden ouders met een andere 
moedertaal aan om voor hun kinderen een hobby te zoeken in het Nederlands, zo kunnen ze 
de taal verder oefenen in hun vrije tijd. Voor jongeren die van bewegen houden biedt de 
sportclub of een sportkamp de ideale oefenkans. Clubs die hier graag op inzetten kunnen 
beroep doen op het project Boest! van vzw De Rand. Deze campagne ondersteunt sportclubs 
om het Nederlandstalig karakter van hun club in een meertalige context te bewaren én helpt 
hen om anderstaligen een kwalitatieve oefenkans Nederlands in hun vrije tijd te bieden. In 
samenspraak met enkele Vlaamse sportfederaties werden vijf filmpjes ontwikkeld rond 
verschillende thema’s die advies bieden om anderstalige jongeren extra oefenkansen 
Nederlands te geven. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld, die aan het eind via een 
pancarte nog eens worden herhaald. Bovendien voorziet vzw De Rand ook ondersteunend 
materiaal dat hiervoor kan gebruikt worden. In de vijf filmpjes komen visie, (taal)afspraken en 
clubwaarden aan bod rond thema’s zoals: training, warm onthaal, oudercommunicatie, 
communicatie naast het veld en inschrijven.  

Childrens books forever / Wilhelm, Hans. - [S.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: https://childrensbooksforever.com/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

De auteur heeft deze website gemaakt waar elk kind, ouder, leraar en bibliothecaris boeken 
kan downloaden en lezen die niet langer in gedrukte vorm beschikbaar zijn. Het is een volledig 
gratis service. Te gebruiken op SmartBoard, PowerPoint of overheadprojector. Ze zijn 
beschikbaar zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels. Zodra alle buitenlandse boeken 
zijn gescand en vertaald, zal de site meer dan 100 boeken bevatten.  

Dobbit-TV / Professional Media Group. - [S.l.]: Professional Media Group, [s.a.]. 
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
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.  

FANtales / Erasmus+. - [S.l.]: Erasmus +, [s.a.]. 
Doelgroep: 13-18 jaar  

https://www.boestjesportclub.be/
https://childrensbooksforever.com/
https://dobbit.be/nl/dossier/EDBbe2016S01_00
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URL: https://www.fantales.eu/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

FanTALES staat voor meertalige interactieve digitale verhalen door fans in het taalklaslokaal 
voor een meer inclusieve wereld. Verhalen kunnen helpen empathie en begrip van context en 
cultuur te bevorderen, die van cruciaal belang zijn in een meertalige en pluri-culturele wereld. 
In online ruimtes (de zogenaamde 'digitale wilds') zijn praktijkgemeenschappen actief waar 
verhalen interactief worden verteld, herverteld en beleefd. Voorbeelden van dergelijke 
praktijken zijn het schrijven van fanfictie, een vorm van creatief schrijven die populaire media 
op de een of andere manier transformeert, en de ontwikkeling van interactieve fictie, een vorm 
van niet-lineair verhaal dat grenst aan de wereld van gaming. Tegelijkertijd bruist het internet 
van meertalige niches. Hoewel deze praktijken - met name de dialooginteractie met verhalen 
die er inherent aan zijn - culturele stereotypen en discriminatie effectief kunnen elimineren, en 
zo goed passen bij de huidige educatieve agenda van Europa die tolerantie en non-
discriminatie, fanfictie, interactieve fictie en meertalige praktijken vinden slechts langzaam hun 
weg naar het taalonderwijs. Om deze kloof te dichten, maakt het project gebruik van praktijken 
uit fanfictie, interactieve fictie en meertaligheid voor het ontwikkelen van materialen die door 
technologie gemedieerde transformatieve verhalen in het Europese taalklaslokaal en 
daarbuiten ondersteunen. Lerarenopleiders, onderzoekers en leraren uit België, Zweden en 
Duitsland ontwikkelen, evalueren en verspreiden deze materialen met het oog op het creëren 
van impact op: het leren van talen op middelbare scholen, met name in termen van 
modernisering van het literatuuronderwijs en van andere creatieve vormen van taalkundige en 
culturele expressie; de mediageletterdheid van adolescenten, volwassenen en leraren; de 
aantrekkelijkheid van lerarenopleiding voor talen en het beroep van taalonderwijs in het 
algemeen; de bevordering van de interculturele dialoog in een meertalige context.  

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 beter leren 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 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 
doorlopen.  

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/  

https://www.fantales.eu/
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/
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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.  

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. Uiteraard gelden haar bevindingen ook voor tweede-taal-leerders van 
het Nederlands! 

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.  

lezeninhetvmbo.nl / SLO. - Amsterdam: Stichting Lezen, 2019. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.lezeninhetvmbo.nl/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, hebben de handen 
ineengeslagen om de belangrijkste informatie over leescompetentie en leesmotivatie op het 
vmbo (beroepsonderwijs) op Lezeninhetvmbo.nl bijeen te brengen. Het uitgangspunt daarbij is 
dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Voor veel 
vmbo-leerlingen is dat geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze 
geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische aan-de-slag-informatie 
aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.  

Nederlands digitaal / Dancet, Joost. - [S.l.]: okan brugge, [s.a.]. 
Doelgroep: 13-18 jaar  

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2019-06/BP_SaraVanKeer.pdf
https://leereninspireer.thomasmore.be/leereninspireer/
https://www.lezeninhetvmbo.nl/


30 
 

URL: https://okanbrugge.wordpress.com/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Deze site wil anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen de weg wijzen naar kwaliteitsvolle, gratis 
digitale taalhulpmiddelen.  

NTC-leerlijn / Stichting NOB. - Voorburg: Stichting NOB, [s.a.]. 
Doelgroep: 7-14 jaar  
URL: https://www.stichtingnob.nl/ntc-leerlijn  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Voor elke leraar in het buitenland is het een uitdaging om zijn of haar leerlingen recht te doen. 
Welke doelen kies je voor je leerlingen? Hoe maak je deze keuzes? De meeste scholen over de 
grens bieden Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aan (NTC-onderwijs). Een goed overzicht 
van waar een NTC-leraar naartoe moet werken ontbrak. Daarom ontwikkelde NOB in 
samenwerking met experts van SLO én een diverse groep NTC-leraren de NTC-Leerlijn - een 
unieke digitale leerlijn waarmee NTC-leraren onderbouwde keuzes kunnen maken. Aan de slag 
met de taaldomeinen? Download de domeinoverzichten: Lezen, Schrijven, Mondelinge 
taalvaardigheid, Woordenschat, Begrippen en taalverzorging  

OKAN basisvaardigheden computer en multimedia / [s.n.]. - [S.l.]: LINK in de kabel, [s.a.]. 
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1zaXBefdfyuqmUgzFNwIWBMJtPXT31RHI  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Link in de Kabel ontwikkelde in het schooljaar 2018-2019 lesmateriaal voor OKAN klassen rond 
computervaardigheden en veilig internetten. Dit materiaal bestaat uit: Oefenen met de muis, 
Oefenen met toetsenbord, Mappen maken, Opmaak in Word en typen, Wordopmaak + 
afbeeldingen toevoegen, Powerpoint, Kopiëren en plakken powerpoint, Herhalingsoefening 
veilig internet (zonder instructies), Cyberpesten, Digitale technieken, E-mail, Extra 
oefeningen/websites, PC Test niveau, Programmeren, Smartphonegebruik - Veilig internet, 
Sociale media en Sprint  

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, zoals Woeste 
Willem. 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.  

Sollicitatiespel: de Zeepfabriek / Stichting Lezen en Schrijven. - Voorburg: Stichting Lezen en 
Schrijven, [s.a.]. 
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 

https://okanbrugge.wordpress.com/
https://www.stichtingnob.nl/ntc-leerlijn
https://drive.google.com/drive/folders/1zaXBefdfyuqmUgzFNwIWBMJtPXT31RHI
https://prentenboekeninalletalen.nl/
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URL: https://www.taalvoorhetleven.nl/cursist/lesmateriaalc/sollicitatiespel  
Vindplaats Antwerpen: URL 

De Zeepfabriek is een sollicitatiespel voor mensen die willen oefenen met solliciteren. Het spel 
heeft herkenbare voorbeelden. In het spel ga je als directeur van een zeepfabriek op zoek naar 
een nieuwe medewerker. Er zijn drie sollicitanten, Mieke, Leyla en Jan. Zij beantwoorden zes 
vragen. Uiteindelijk kies je wie van de drie in de fabriek komt werken. Je ervaart het 
sollicitatieproces vanuit de ogen van de werkgever. Daardoor ontdek je zelf wat wel en niet 
goed werkt. Deze kennis kan je meenemen naar je volgende sollicitatiegesprek. Aan het einde 
van het spel zijn er tips voor meer oefeningen.  

taalbrug: eindopdrachten taalanalisten / Thomas More. - [S.l.]: Thomas More, [s.a.]. 
URL: https://www.taalbrug.be/eindopdrachten-taalanalisten  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Taalbrug is een initiatief van Code, voormalig expertisecentrum van Thomas More. Het is 
ontstaan dankzij de steun van de provincie Antwerpen. Taalbrug bouwde voort op de 
ervaringen opgedaan binnen het project Meer-TaalInZicht, gesteund door het Federaal 
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. Momenteel wordt Taalbrug verder gezet door de 
opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Een aantal taalanalisten stellen hun 
eindopdracht vrij beschikbaar. De eindopdrachten bevatten een situatieschets van de 
taalgemeenschap en een contrastieve analyse waarbij de andere taal vergeleken wordt met 
het Nederlands. Interessant om te zien oef er interferentie vanuit de moedertaal plaatsvindt.  

Verspreidhetleesvirus / Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, Stichting Lezen, [s.a.]. 
Doelgroep: 3-18 jaar  
URL: https://verspreidhetleesvirus.be  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Iedereen Leest en boek.be verzamelden initiatieven rond gratis boeken en 
lees/luisterfragmenten, info over kortingsacties, toegang tot digitale leerplatformen, en nog 
veel meer. Voor alle kinderen en jongeren die thuis zitten en graag willen lezen/leren.  

Weerwoord / Koninklijke Kentalis. - [S.l.]: Koninklijke Kentalis, [s.a.].: 7,50 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: https://weerwoord.kentalis.nl/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Een groot aantal kinderen groeit meertalig op, ook kinderen met een auditieve en/of 
communicatieve beperking. Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig 
waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en 
ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden 
worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen 
beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het 
intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een 
ondersteuning en aanvulling.  

World stories / KidsOut. - UK: KidsOut, [s.a.]. 
Doelgroep: 3-12 jaar  

https://www.taalvoorhetleven.nl/cursist/lesmateriaalc/sollicitatiespel
https://www.taalbrug.be/eindopdrachten-taalanalisten
https://verspreidhetleesvirus.be/
https://weerwoord.kentalis.nl/
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URL: https://worldstories.org.uk/index  
Vindplaats Antwerpen: URL 

WorldStories is een groeiende verzameling verhalen van over de hele wereld. De collectie bevat 
hervertelde traditionele verhalen en nieuwe korte verhalen in de talen die het meest worden 
gesproken door Britse kinderen. Regelmatig worden nieuwe verhalen, vertalingen, foto's en 
geluidsopnames toegevoegd.  
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Het bordspel: Het kleurenmonster / Llenas, Anna; Gómez, Dani; Allué, 
Josep Maria. - Kortenberg: Asmodee, 2018. - handleiding (6 p.), 1 
spelbord, 1 kleurenmonster (figuur), 1 meisje (figuur), 1 dobbelsteen, 8 
potten, 2 schappen, 5 emotietokens. - ISBN: 3558380063957: 29,99 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 bord 

Dit bordspel is een coöperatief spel gebaseerd op het boek 'De kleur van 
emoties' (Het kleurenmonster), geschreven door Anna Llenas. Het verhaal en spel helpt jonge 
kinderen met het herkennen en beheersen van emoties die ze zelf voelen, maar ook het besef 
dat anderen deze emoties voelen. Emoties die in het boek en spel aan bod komen zijn geluk, 
verdriet, boosheid, angst en kalmte. Voor twee tot vijf spelers vanaf 3 jaar.  

Gevoelens begrijpen / [s.n.]. - Kent: TickiT Products, 2015. - 
handleiding, 1 poster, 13 transparante gezichten met emoties, 
3 transparante gezichten, 3 gezichten whiteboard, 3 gezichten 
spiegel. - ISBN: 5060138825826 
Doelgroep: 3+ 

Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo 

Deze set is ontworpen om kinderen te helpen om te leren over gevoelens en om hen te leren 
effectiever te communiceren met anderen. Met behulp van de onderdelen van de set kunnen 
kinderen leren om te praten, observeren en beter leren begrijpen hoe zij en anderen zich 
voelen. De gevoelens set bestaat uit 13 doorzichtige plastic gezichten die allemaal een ander 
gevoel uitdrukken. Deze kunnen door de kinderen worden gebruikt op een tafel, op het raam 
geplakt of op lichtpaneel gelegd. Een A3 poster met alle uitdrukkingen geeft een overzicht. Ook 
inbegrepen zijn 3 lege gezichten voor gebruik met een whiteboard marker en spiegels in de 
vorm van een gezicht, om je eigen gezicht te kunnen bekijken. Bij de set zit een 
docentenhandleiding (in het Engels) met voorgestelde activiteiten en vragen. De set kan ook 
ingezet worden bij tweedetaalverwerving van woordenschat rond emoties.  

Het kleurenmonster / Llenas, Anna; Ander, M.E. - Rijswijk: De Vier 
Windstreken, 2018. - 20 p.. - ISBN: 978-90-5116-646-0: 9,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 kleu 

Het kleurenmonster is een kort kartonboekje voor kleuters over 
gevoelens en kleuren. Het kleurenmonstertje voelt zich niet zo lekker 
want al zijn emoties lopen door elkaar. Een meisje legt uit dat je ze 
beter netjes kan scheiden en leidt hem langs allerlei lichte en 

donkere emoties. Bij elke emotie wordt er een kleur weergegeven: gele blijdschap, blauw 
verdriet, knalrode boosheid, zwarte angst, groene rust. Een paar korte zinnen beschrijven de 
emotie en het gedrag dat er vaak bij hoort. Op de laatste pagina wacht een grappige verrassing 
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waardoor we snappen waarom het monstertje zich raar voelt. Het boek kan gebruikt worden 
bij kleuters thuis of op school om emoties te leren herkennen. Het boek is ook uitgegeven in 
een pop-up versie (De kleur van emoties) en in de vorm van een bordspel (Het bordspel; Het 
kleurenmonster).  

Goede manieren: de school / [s.n.]. - Valencia: akros, s.d.. - spelregels, 
34 kaarten. - ISBN: 8426804208015: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/good-behaviour-the-school/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 goed 

Dit spel bestaat uit 34 kaarten. Het spel bestaat erin paren van 
gedragingen samen te brengen om in elk paar het correcte en incorrecte 

gedrag in de klas, met klasgenoten, en in het verkeer te identificeren. Er kunnen dus 17 
associaties gemaakt worden. Het spel kan in kleine groepen of individueel gespeeld worden. 
Op de achterkant van de kaarten staat ook een handige zelfcorrectie. In de spelregels worden 
enkele tips en spelvormen uitgelegd om het spel in te zetten om juiste gedragingen aan te 
leren, het mondelinge taalgebruik te stimuleren; en/of een tweede taal aan te leren. De 
spelregels met spelsuggesties kunnen ook in andere talen gedownload worden van de website 
van de uitgever.  

Goede manieren: thuis / [s.n.]. - Valencia: akros, s.d.. - spelregels, 34 
kaarten. - ISBN: 8426804208022: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/good-behaviour-at-home/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 goed 

Dit spel bestaat uit 34 kaarten. Het spel bestaat erin paren van 
gedragingen samen te brengen om in elk paar het correcte en 
incorrecte gedrag te identificeren. Er kunnen dus 17 associaties 

gemaakt worden. Het spel kan in kleine groepen of individueel gespeeld worden. Op de 
achterkant van de kaarten staat ook een handige zelfcorrectie. In de spelregels worden enkele 
tips en spelvormen uitgelegd om het spel in te zetten om juiste gedragingen aan te leren, het 
mondelinge taalgebruik te stimuleren, en/of een tweede taal aan te leren. De spelregels met 
spelsuggesties kunnen ook in andere talen gedownload worden van de website van de uitgever.  

Positieve houdingen: verdraagzaamheid en samenwerking / [s.n.]. - 
Valencia: Interdidak S.A., [s.a.]. - handleiding, 12 kaarten, 12 plastic 
rode kruisjes: 21,90 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-
tolerance-and-cooperation/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 posi 

Dit spel bestaat uit 12 grote vierkante kaarten van stevig karton met 
telkens 4 situaties afgebeeld. Van de 4 situaties zijn er telkens 3 positief, en 1 negatief. Met 12 
rode plastic kruisjes kunnen kinderen aanduiden welke situatie negatief is. Op de achterkant 
staat de negatieve houding doorkruist ter zelfcorrectie. Thema's die in de afbeeldingen aan bod 

https://akroseducational.com/en/p/good-behaviour-the-school/
https://akroseducational.com/en/p/good-behaviour-at-home/
https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-tolerance-and-cooperation/
https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-tolerance-and-cooperation/
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komen zijn goede manieren, rekening houden met elkaar en de natuur en samenwerken. Zo 
hebben de kaarten als doel deze waarden te stimuleren. De handleiding kan ook in andere talen 
gedownload worden van de website van de uitgever.  

Oplossen van conflicten : op school / [s.n.]. - Valencia: Interdidak S.A., 
[s.a.]. - 30 kaarten met afbeeldingen; 2 cd's; instructieblad bij cd's; 4 
houten steuntjes; handleiding met speluitleg, verhaalteksten en 
kleurplaten: 24,90 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/resolving-conflicts-at-
school/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.5 oplo 

Dit spel bestaat uit 7 eenvoudige verhalen over telkens twee manieren om verschillende 
conflicten op te lossen. De verhalen laten ook de gevolgen zien van "foute" of "juiste" 
beslissingen. Bij elk verhaal horen vier kaarten waarvan de laatste twee dubbelzijdig zijn om de 
twee mogelijkheden van het einde te laten zien. De cd's bevatten de gesproken versie van de 
verhalen (in 14 talen) met twee verschillende mogelijkheden als einde. Aan de hand van dit spel 
kunnen kinderen leren dat genomen beslissingen gevolgen kunnen hebben en dat daardoor 
beslissingen verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Het spel kan ook gebruikt worden 
voor het ontwikkelen van luistervaardigheid, het leren van tijdsbegrippen, het ontwikkelen van 
logische tijdsvolgorde, het verrijken van de basiswoordenschat en taalstimulering. De 
handleiding kan ook in andere talen gedownload worden van de website van de uitgever.  

Bijbrengen hoe pesten op school tegen te gaan / [s.n.]. - Valencia: 
Interdidak S.A., [s.a.]. - handleiding, 20 kaarten: 14,90 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/learning-to-prevent-
bullying/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.6 bijb 

Dit spel bestaat uit 20 grote vierkante kaarten van stevig karton 
waarmee men aan de slag kan gegaan worden met voorkomen van 

pesten en geweld op schoool met 4 tot 8 jarigen. De kaarten zijn gerangschikt in 5 reeksen van 
4 stappen die telkens een pestsituatie met oplossing uitbeelden. Telkens is er iemand anders 
die de gepeste bijstaat, van vriendjes tot leerkracht, ouder en coach. Wanneer de kaarten in de 
juiste volgorde liggen, kan dit gecheckt worden met de zelfcorrectie op de achterkant. Het spel 
kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van luistervaardigheid, het leren van 
tijdsbegrippen, het ontwikkelen van logische tijdsvolgorde, het verrijken van de 
basiswoordenschat en taalstimulering. De handleiding kan ook in andere talen gedownload 
worden van de website van de uitgever.  

https://akroseducational.com/en/p/resolving-conflicts-at-school/
https://akroseducational.com/en/p/resolving-conflicts-at-school/
https://akroseducational.com/en/p/learning-to-prevent-bullying/
https://akroseducational.com/en/p/learning-to-prevent-bullying/
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Positieve houdingen: genegenheid, gezondheid en veiligheid / [s.n.]. - 
Valencia: Interdidak S.A., [s.a.]. - handleiding, 12 kaarten, 12 plastic 
rode kruisjes: 21,90 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-
affection-health-and-safety/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.1 posi 

Dit spel bestaat uit 12 grote vierkante kaarten van stevig karton met telkens 4 situaties 
afgebeeld. Van de 4 situaties zijn er telkens 3 positief, en 1 negatief. Met 12 rode plastic kruisjes 
kunnen kinderen aanduiden welke situatie negatief is. Op de achterkant staat de negatieve 
houding doorkruist ter zelfcorrectie. Thema's die in de afbeeldingen aan bod komen zijn 
gezondheid, veiligheid, samenspelen en -werken, en goede manieren. Zo hebben de kaarten 
als doel deze waarden te stimuleren. De handleiding kan ook in andere talen gedownload 
worden van de website van de uitgever.  

Bewegingsexpressie in de kleuterklas / Frencken, Lieselot; Leysen, 
Geert; Maes, An-Sofie. - Gent: Educatieve Uitgeverij Gent, 2017. - 95 
p.. - ISBN: 9789082719819: 40,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: http://educatieveuitgeverij.weebly.com/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 bewe 

Dit boek helpt je om bewegings- en dansexpressie in te burgeren in 
de kleuterklas. Het bevat 25 gevarieerde themalessen voor 4- en 5-jarigen. Kleuters leren zelf 
hun eigen dansverhaal te maken met aandacht voor verschillende bewegingskwaliteiten. Dit 
aan de hand van creatieve bewegingsverhalen, ritme-oefeningen, improvisatie of juist 
ingestudeerde oefeningen,... De lessen duren ongeveer 50 minuten en staan los van elkaar. Je 
kunt een themales dus aan bod laten komen wanneer dat thema centraal staat. Op de website 
van de uitgever vind je de doelenlijst voor elk onderwijsnet.  

Turnen met peuters / Maes, An-Sofie. - Gent: Educatieve Uitgeverij 
Gent, 2017. - 47 p.. - ISBN: 9789082719802: 40,00 EUR  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 turn 

Dit methodeboek biedt materiaal om een heel jaar lang turnen te 
organiseren in de peuterschool en 1e kleuterklas. Peuters vragen een 

specifieke aanpak die aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. Het boek is opgebouwd uit 2 grote 
delen. Er zijn lessen waarin klein materiaal, een bewegingsomloop met een thema, ritmiek, 
tikspelen of fietsen centraal staat. Daarnaast zijn er lessen waar de peuters zelf kunnen 
experimenteren om hun grove motoriek te ontwikkelen.  

https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-affection-health-and-safety/
https://akroseducational.com/en/p/a-positive-attitude-affection-health-and-safety/
http://educatieveuitgeverij.weebly.com/
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Bob en Pablo / Rabe, Evelyne; Stevens, Mathieu; Debergh, Nona; 
Ruyters, Nele; Devlaminck, Irene; Evrard, Sherina; Pauwels, Nathalie; 
Larivière, Jana; Larivière, Joyce; Vandecasteele, Josse; Van Wichelen, 
Ruth. - Gent: Academia Press, 2015. - 40 p.. - ISBN: 9789038224619 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 bobe 

Dit prentenboek werd ontwikkeld bij het boek 'Mama, papa, weet je ...: 
Ik heb kwaliteiten' van Liesbet Moortgat en Chris van Dam. In dat boek 

vind je activiteiten bij dit prentenboek. Het vertelt het verhaal van de avontuurlijke pinguïn 
Pablo die landt op de Noordpool. Hij komt daar Bob tegen, een ijsbeer die niet weet wat zijn 
kwaliteiten zijn. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar de kwaliteiten van Bob en vertrekken 
ze op een spannende ontdekkingstocht.  

Mama, papa, weet je ... ? Ik heb kwaliteiten! : een inspirerend boek voor 
ouders, leraren en opvoeders over het ontdekken en ervaren van kwaliteiten 
bij jonge kinderen / Moortgat, Liesbet; Van Dam, Chris; Van Wichelen, Ruth; 
Ofman, Daniel; Le Fevere de Ten Hove, Myriam. - Gent: Academia Press, 
2015. - 159 p.. - ISBN: 978-90-382-2463-3: 16,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 mama 

Dit boek biedt ouders, leraren en begeleiders inspiratie om kwaliteiten te 
ontdekken bij jonge kinderen. Hiervoor gebruiken de auteurs het oplossingsgericht model en 
het kernkwadrantenmodel. Deze visie versterkt een positief zelfbeeld en een goed gevoel bij 
kinderen, maar het zet ook de volwassenen rondom het kind aan om het kind anders te 
benaderen. Het boek bevat veel casussen en gesprekken met kinderen, alsook dialogen met 
andere experten. Ook bevat het boek enkele oefeningen voor de begeleider (leraar, ouder, ...), 
activiteiten rond werken met verhalen (waaronder het begeleidende boek 'Bob en Pablo'), 
speelleeractiviteiten, praktijkvoorbeelden, en bijlagen met o.a. voorbeeldbrieven voor de 
ouders.  
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De olifant die niet wist of hij verdwaald was / Jansen, Thomas 
Nondh; Eysink Smeets, Bart. - Amsterdam: Leopold, 2016. - 
[28] p.. - ISBN: 978-90-258-7054-6: 14,99 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 olif 

Olifant is verdwaald, denkt hij. Olifant besluit om door te lopen 
tot hij weet of hij verdwaald is. Hij komt langs het strand, 
wandelt door een veld. Soms voelt hij zich op zijn plek. Olifant 

vraagt of hij verdwaald is aan het water en de lucht. Maar is er eigenlijk wel iemand die hem 
dat kan zeggen? De paarden weten het zeker: 'Jij bent verdwaald, hier staan alleen maar 
paarden'. Dan hoort hij een stem: Olifant! Oooolifant!  Een toegankelijk, poëtisch 
fotoprentenboek voor jong en oud over adoptie en wat dat voor vragen opwekt over de plek 
waar je leeft en de plek waar je geboren bent. Vanaf ca. 5 jaar.  

Sterre : een verhaal over vallen en weer opstaan / Verscuren, Ann; 
Warson, Nele; Lenaerts, Marco. - Sint-Truiden: Asster vzw, 2016. - 
veelv. gepag.: 5,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 ster 

Dit verhaal voor 6-9 jarigen werd geschreven in het kader van 175 jaar Geestelijke 
Gezondheidszorg. Het boek zet in op thema's als veerkracht, gevoelens, oplossingen zoeken, 
gewoon bijzonder zijn... Vooraan in het boek vind je een cd met het Sterrelied. Achterin het 
boek staan doe- en babbeltips en vind je de gitaarakkoorden van het lied.  

EHBS : eerste hulp bij scheiding / Kant, Esther; Hardick, Machteld. - 
Amsterdam: SWP, 2012. - 56 p.. - ISBN: 978-90-8560-618-5: 14,90 
EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 EHBS 

Dit boek is een lees- en doeboek voor kinderen van wie de ouders 
gescheiden zijn. Het vertelt het verhaal van de negenjarige Puck 
wiens ouders zijn gescheiden. Ze vertelt wat dat betekent: twee 

huizen, kiezen tussen papa en mama, het gepuzzel, en de gevoelens. In dit doeboek kunnen 
kinderen van gescheiden ouders ook hun eigen gevoelens beschrijven, tekenen en verwerken 
met puzzels, recepten en allerlei andere opdrachten.  

CGT-instrumenten voor kinderen en jongeren : meer dan 200 werkbladen 
en oefeningen bij trauma, ADHD, autisme, angst, depressie en 
gedragsstoornissen / Phifer, Lisa Weed; Crowder, Amanda K.; Elsenraat, 
Tracy; Hull, Robert. - Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2019. - 258 p.. - 
ISBN: 978-90-5712-524-9: 39,95 EUR  
URL: https://www.nieuwezijds.nl/boek/cgt-instrumenten-voor-kinderen-
en-jongeren/downloads/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 cgt-  

https://www.nieuwezijds.nl/boek/cgt-instrumenten-voor-kinderen-en-jongeren/downloads/
https://www.nieuwezijds.nl/boek/cgt-instrumenten-voor-kinderen-en-jongeren/downloads/
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Dit praktische boek bevat activiteiten op basis van de cognitieve gedragstherapie voor 
begeleiders, leerkrachten, therapeuten en andere professionals die werken met kinderen en 
jongeren met trauma, ADHD, autisme, angst, depressie of gedragsstoornissen. Het is een 
hulpmiddel om kinderen en jongeren te helpen om te gaan met hun dagelijkse problemen en 
obstakels - en die te overwinnen. Per sectie die inzet op een specifieke problematiek vind je 
allerlei activiteiten terug die steeds opgedeeld zijn in 4 inhoudelijke delen: cognitieve 
vaardigheden, relatiecoaching, competentievergroting en Brain-Based Learning. Er zijn ook drie 
soorten werkbladen: oefeningen voor tijdens de sessies, activiteiten voor de 'cliënt' tijdens de 
sessie of thuis, en werkbladen voor de 'verzorger' (ouder of voogd). De hand-outs kunnen ook 
online gedownload worden op de website van de uitgever.  

Bikkeltjes met lef / Brugman, Inke; Van Leeuwen, Renate; Van der Weide, 
Roger. - Antwerpen: Garant Uitgevers, 2016. - 120 p.. - ISBN: 978-90-441-
3421-6: 23,00 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.5 bikk 

Deel uit de Bikkel-reeks, een serie boeken om stevig en sterk in het leven te 
leren staan. Bikkels met lef is gericht op het vergroten en verstevigen van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Gebaseerd op de principes uit de 

cognitieve gedragstherapie en schematherapie leren kinderen vanaf 4 jaar zich weerbaar op te 
stellen. Het boek bestaat uit achttien korte verhaaltjes waarin zich een situatie voordoet waarin 
een kind niet tevreden is. Bijvoorbeeld omdat het niet gehoord wordt, of omdat het verdrietig 
is. In ieder verhaal komt terug wat je dan het best kunt doen: stevig rechtop gaan staan, of 
duidelijk nee zeggen. In ieder verhaal wordt de lezer gevraagd mee te denken, zodat het 
personage zich wat beter kan voelen.  

Kinderen en... omgaan met kindermishandeling : een handreiking voor het 
primair onderwijs / Bokhove-Van Wensveen, Nelleke. - Amersfoort: 
Kwintessens, 2007. - 110 p.. - (Kinderen en ..). - ISBN: 978-90-5788-183-1: 
39,00 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.5 kind 

Dit boek vormt een praktische handleiding voor het omgaan met 
kindermishandeling in het kleuter- en lager onderwijs. In verschillende 

hoofdstukken worden thema's aangehaald zoals de definiëring van kindermishandeling, 
gevolgen, risicofactoren, signalering, wat te doen bij een vermoeden, en de rol van de school. 
Een laatste hoofdstuk bevat enkele lessen met werkbladen opgedeeld per leeftijdscategorie (4-
6 / 6-9 / 9-12). Door de Nederlands context zijn doorverwijsadressen, of de meldcode en 
protocollen specifiek voor het Nederlandse grondgebied. Veel van de hoofdstukken, de lessen, 
en extra informatie zijn echter universeel inzetbaar.  
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Verkeersbordenkwartet / VSV. - Mechelen: Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde, [s.a.]. - 1 kaart speluitleg, 44 kwartetkaarten 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.6 verk  

Een kwartetspel, ontwikkeld door de VSV, om op een speelse manier 
de betekenis van verkeersborden in te oefenen. Ideaal voor de 
tweede of derde graad basisonderwijs.  

Gevoeligheid in de klas : herkenning en begeleiding van hoogsensitieve en 
hoogstimulatieve kinderen op de basisschool / Van der Veen, Gerarda. - 
Steenwijk: 248 Media Uitgeverij, 2015. - 104 p.. - ISBN: 978-90-79603-32-
9: 24,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 gevo 

Dit boek maakt duidelijk hoe je gevoelige kinderen in de klas kunt 
herkennen, wat hun kwaliteiten en hun valkuilen zijn en mogelijke 

begeleiding in een veilige context om optimaal te kunnen ontwikkelen. Het maakt ook een 
onderscheid tussen hoogsensitief en hoogstimulatief, en maakt ook de link met leerproblemen, 
hoogbegaafdheid en pesten. Doorheen de tekst worden er casussen toegelicht en tips gegeven. 
Gevoeligheid in de klas is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het 
basisonderwijs, maar ook voor ouders met een gevoelig kind op de basisschool biedt dit boek 
informatie.  

Communicatiekaarten TOS : ondersteunt bij het verwoorden van 
gedachten en behoeften / Sanders, Bernadette. - Leuven: 
LannooCampus, 2019. - handleiding (11 p.), 28 vaardigheidskaarten, 
28 hinderniskaarten, 1 uitwisbare schalingskaart, 4 
doorvraagkaarten, 1 blanco stellingenkaart. - ISBN: 978-94-014-
6231-0: 29,99 EUR  

Doelgroep: 9-18 jaar  
URL: https://www.lannoocampus.nl/nl/communicatiekaarten-tos   
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 comm  

Deze communicatiekaarten zijn een hulpmiddel voor onderwijsprofessionals, logopedisten, 
ambulante begeleiders of coaches die met leerlingen met TOS werken 
(taalontwikkelingsstoornis). Het kan ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de 
hulpvraag van de leerling, het leren kennen en begrijpen van zijn of haar problematiek en 
belemmeringen, het zelfinzicht en zelfbeeld versterken in zijn of haar functioneren op school, 
in sociale contacten of op stageplekken, en het bieden van handvatten en ondersteuning op 
het gebied van communicatieve zelfredzaamheid. Online kan me ook nog extra informatie en 
downloads terugvinden op de website van de uitgeverij  

https://www.lannoocampus.nl/nl/communicatiekaarten-tos


41 
 

Speel, leer en communiceer : een aanpak om kinderen met autisme door spel 
te leren communiceren / Flesseman, Ariane. - [Voorschoten]: Astronaut 
Boeken, 2019. - 168 p.. - ISBN: 978-94-92744-03-6: 31,95 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 spee 

'Speel, leer en communiceer' is een praktische handleiding voor ouders om 
hun kind met autisme te leren communiceren door samen te spelen. De 

aanpak bestaat uit drie onderdelen: aansluiten bij de motivatie van je kind, een positieve 
houding en kiezen van doelgedrag. Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren zolang deze 
onderdelen aanwezig zijn. De communicatievaardigheid 'vragen om wat je wil' wordt verder 
uitgediept. Zodra een kind makkelijker kan zeggen wat het wil, neemt probleemgedrag af, 
stimuleert het de verdere ontwikkeling van communicatie en draagt het bij aan hun 
zelfvertrouwen. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor ouders, maar kan zeker ook 
ingezet worden in therapeutische contexten, kinderopvang of door leerkrachten.  

Kunst dichtbij : kunst dichterbij kinderen & onderwijs / van der 
Winden, Lisa; Bool, Liesbet; de Koning, Esther; Reehorst, Marie. - 
Amsterdam: Stichting Taalvorming, 2016. - 35 p.: 5,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 kuns 

Hoe kan een bezoek aan een museum meer aansluiten bij wat er in 
de klas gebeurt? Hoe zorg je dat kinderen niet alleen leren over 
schilders en tijdperken, maar ook over kijken naar kunst en wat het 

met je doet? Stichting Taalvorming ontwikkelde met vijf musea en zes basisscholen Kunst 
Dichtbij, een werkwijze met bijpassende werkvormen vanaf groep 3 (1e leerjaar) om kunst en 
onderwijs hand in hand te laten gaan. De brochure staat vol praktijkvoorbeelden van 
activiteiten, die vooraf, tijdens en na het museumbezoek gedaan werden.  

Nuage, bolhoed, bird : Een creatieve reis door de wereld van Magritte 
: activity book / [s.n.]. - Antwerpen: SU Books, 2017. - 36 p.. - ISBN: 
978-90-02-26447-4: 12,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 nuag 

In dit activity book over Belgisch kunstenaar René Magritte en zijn 
wereld vind je veertien creatieve projecten om op je eentje of in 

klasverband uit te werken. Alle opdrachten zijn drietalig uitgevoerd. Lezers van ca. 9 tot 11 jaar 
worden geïnspireerd om te knutselen, te tekenen, te stickeren en te spelen.  
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Aan de slag met positieve psychologie : meer veerkracht en zelfvertrouwen 
voor leerlingen van 10 tot 15 jaar / Boniwell, Ilona; Ryan, Lucy. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2016. - 242 p.. - ISBN: 978-90-8850-665-9: 39,90 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.1 aand  

Dit boek bevat 34 concrete lessen in welbevinden en is opgedeeld in zes 
hoofdstukken van ieder vijf tot zes lessen rond een thema, van een positief 

zelf-, of lichaamsbeeld, tot positieve mindset en relaties. Hieruit kan de leerkracht of begeleider 
naar keuze een programma kan samenstellen. Iedere les heeft een opbouw van zestig minuten, 
aanwijzingen voor de uitvoering, hand-outs voor studenten die gedownload kunnen worden en 
referenties en gerelateerde bronnen.  

Pocket Escape Room : diefstal in Venetië / Chiacchierra, Martino; 
Bontempi, Alberto. - Almere: 999 Games, 2018. - 60 kaarten, 1 plan. - 
ISBN: 8719214424299: 10,95 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 esca 

Coöperatief kaartspel voor een groep tot 6 spelers (maar is ook solitair te 
spelen). De spelers moeten gezamenlijk een belangrijke missie volbrengen 

met behulp van een stapel van 60 kaarten vol raadsels en voorwerpen. Elke speler kruipt in de 
huid van een personage met bepaalde eigenschappen en vaardigheden. Goed samenwerken 
en een heldere geest zijn vereist om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit spel is 
maar één keer speelbaar, omdat je aan het eind van het spel alle puzzels en de uitkomst weet.  

Agressie? Speel erop in! / ICOBA (Iedereen Competent in het Beheersen van 
Agressie). - Brussel: ICOBA, 2017. - overzicht kaarten, startkaart, 
doorgeefkaart, jokerkaart, vergrootglaskaart, 24 weetkaarten, 27 
raadkaarten, 18 situatiekaarten, 16 meningkaarten, 25 doe-kaarten, 19 
on/eens-kaarten, dobbelsteen: 8,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.icoba.be/downloads-agressiespel   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.5 agre 

Met het agressiespel wissel je kennis, meningen en ideeën uit over lastig en agressief gedrag 
en over het agressiebeleid van jouw organisatie. Zo kom je tot afspraken om dit gedrag 
bespreekbaar te maken. En geef je een aanzet om een agressiebeleid te ontwikkelen of bij te 
sturen. Het spel kan gespeeld worden tijdens een teamvergadering, naar aanleiding van een 
incident, als methodiek tijdens een themadag ..., met minimum 4 en maximum 8 (groepjes) 
spelers en duurt ongeveer 45 minuten. De evaluaties bij het spel kunnen gedownload worden 
via de website, alsook het spel zelf, bijkomende uitleg, info, links...  

https://www.icoba.be/downloads-agressiespel


43 
 

 neen tegen cyberpesten / D'heer, Evelien; Hermans, Sanne; Vanbelle, 
Sarah. - Leuven: imec, 2016. - 29 p.. - (Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://tegencyberpesten.mediawijs.be/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 neen 

Deze Mediawegwijzer probeert leerkrachten inzicht te geven in de 
problematiek van cyberpesten en stelt een aantal maatregelen voor die je 

kunt inzetten op school. Het biedt handvatten om als school een daadkrachtig en efficiënt anti-
cyberpestbeleid te voeren met preventie, reactie en nazorg samen met alle leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Bij het magazine werd ook een themasite ontwikkeld met nog meer info, 
tools en praktijkvoorbeelden: tegencyberpesten.be  

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.  

Suske en Wiske : Tante Biotica / Vandersteen,Willy; Morjeau, Luc. - 
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2014. - [32 p.] 
Doelgroep: 9-16 jaar  
URL: https://issuu.com/wpgbe/docs/tbiotica   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.2 susk 

Dit album van Suske en Wiske werd gemaakt in opdracht van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader van hun campagne voor 
het voorzichtig gebruiken van antibiotica. Na het verhaal volgen enkele 

pagina's met informatie over antibiotica, antibioticaresistentie, microben, infecties en hoe je 
ermee omgaat. Het album is elektronisch beschikbaar in verschillende talen.  

Is dat RAAR?: Een eigenwijs spel / Spanjers, Ellen. - Maassluis: 
Semmie.net, 2020. - 9 speelborden, 6 pionnen, 1 kaart 
snelregels/luistervragen, 1 kaart thema's/categorieën, 6 kaartjes 
categorieën/luistervragen, 379 opdrachtkaarten in 8 verschillende 
kleuren, 162 fiches, dobbelsteen, kladblok, potlood, zandloper, 
spelregels. - ISBN: 9789492676023: 59,90 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  

URL: http://www.eigenwijsspel.nl   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 isda 

https://tegencyberpesten.mediawijs.be/
https://issuu.com/wpgbe/docs/tbiotica
http://www.eigenwijsspel.nl/
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Met 'Is dat RAAR?' ga je spelenderwijs in gesprek over psychische gezondheid en kwaliteit van 
het leven. Het is een variant op 'Steekje los?' voor kinderen van 7 tot 13 jaar met of zonder 
beperking. De spelers beantwoorden allerlei vragen of stellingen en voeren opdrachten uit rond 
de thema's gezondheid, hulp, dromen, thuis, vrije tijd, school, familie en vrienden. Het spel kan 
gebruikt worden thuis, op school, in een therapeutische context, op de buitenschoolse opvang, 
in het jeugdwerk, enz. Het spel kan gespeeld worden met 2 tot 6 spelers, maar achteraan de 
spelregels vind je ook enkele spelvarianten toe, ook voor grotere groepen of prikkelarm.  

Pssst! : het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische ... euh ... je 
weet wel. / Froyen, Brenda; Schoonooghe, Tom. - Gent: Borgerhoff & 
Lamberigts, 2019. - 127 p.. - ISBN: 978-94-6393-003-1: 22,99 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar  
URL: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/pssst   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 

"Pssst! Het grote weetjes en niet weetjesboek over psychisch...eeuh...je weet 
wel." is een non-fictie kinderboek gericht op jongeren vanaf 10 jaar dat op een begrijpelijke 
manier het thema van psychische problemen belicht. Het is geen psycho-educatief boek voor 
kinderen met psychische problemen, maar een boek voor iedereen over de psyche en alle 
onwetenheid die daar ook mee samen gaat. Het roept op om even gewoon te doen over 
psychische problemen als over lichamelijke ziekten om het taboe vóór te zijn. Omwille van dat 
taboe durven heel wat mensen immers geen hulp te zoeken. Bij het boek werd ook een 
lessenpakket ontwikkeld van 5 lessen. Deze lessen sluiten aan bij de kerndoelen van de 
eindtermen in Vlaanderen. Aan het begin van elke les vind je een verwijzing naar die doelen die 
vervolgens geconcretiseerd zijn in lesdoelen. Bij het begin van elke les vind je een overzicht wat 
je moet voorbereiden om de les te geven. De kopieerbladen bij de lessen zitten in de bijlage 
van het lessenpakket en voor de leerlingen is er nog een apart bundeltje. Deze kan je ook allen 
downloaden op de website van de uitgeverij.  

Lessenpakket bij "Pssst! : het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische ... euh ... je 
weet wel." / Froyen, Brenda; Schoonooghe, Tom. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2019. - 55 
p. 
Doelgroep: 9-18 jaar  
URL: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/pssst   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 psss 

Dit lessenpakket van 5 lessen werd ontwikkeld bij het boek "Pssst! Het grote weetjes en niet-
weetjes boek over psychische ...euh... je weet weel". Deze lessen sluiten aan bij de kerndoelen 
van de eindtermen in Vlaanderen. Aan het begin van elke les vind je een verwijzing naar die 
doelen die vervolgens geconcretiseerd zijn in lesdoelen. Bij het begin van elke les vind je ook 
een overzicht wat je moet voorbereiden om de les te geven. De kopieerbladen bij de lessen 
zitten in de bijlage van het lessenpakket en voor de leerlingen is er nog een apart bundeltje. 
Deze kan je samen met de infographic en een lied dat in de lessen gebruikt wordt, allemaal ook 
gratis downloaden op de website van de uitgeverij. Het wordt aangeraden het boek te lezen 
wanneer je de lessen geeft, maar de teksten uit het boek die in de lessen gebruikt worden staan 
allen ook in de handleiding en leerlingenbundel. De lessen kunnen dus ook zonder het boek 
gegeven worden.  

https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/pssst
https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/pssst
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 Take off : lessenpakket over geestelijke gezondheid voor het secundair 
onderwijs - jongeren tot 15 jaar / Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheid. - [S.l.]: geestelijkegezondheidvlaanderen.be, 2018. - 60 p. 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket    
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 take  

Dit lessenpakket biedt een globaal kader om geestelijke gezondheid bij 
jongeren tot 15 jaar bespreekbaar te maken en legt de nadruk op positieve en beschermende 
waarden. Take off leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam 
positief beleven. Twee belangrijke voorwaarden om je goed te voelen. Bijkomende modules 
diepen bepaalde onderwerpen verder uit. Leerkrachten van het 1e, 2e en 3e jaar secundair 
onderwijs vinden in het pakket info, tips, bruikbare methodieken, powerpoints, ideeën voor 
groepsgesprekken, spelletjes, links naar andere websites. De modulaire structuur maakt het 
pakket erg flexibel. Leerkrachten kunnen het makkelijk inschuiven in bestaande lessen  

 Take off : lessenpakket over geestelijke gezondheid voor het secundair 
onderwijs - jongeren vanaf 15 jaar / Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheid. - [S.l.]: geestelijkegezondheidvlaanderen.be, 2018. - lesmap 
(133 p.) + modules (veelv. gepag.) 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 take 

Dit lessenpakket biedt een globaal kader om geestelijke gezondheid bij jongeren vanaf 15 jaar 
bespreekbaar te maken en legt de nadruk op positieve en beschermende waarden. Take off 
leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam positief beleven. 
Twee belangrijke voorwaarden om je goed te voelen. Bijkomende modules diepen bepaalde 
onderwerpen verder uit. Leerkrachten van het 4e, 5e, 6e en 7e jaar secundair onderwijs vinden 
in het pakket info, tips, bruikbare methodieken, powerpoints, ideeën voor groepsgesprekken, 
spelletjes, links naar andere websites. De modulaire structuur maakt het pakket erg flexibel. 
Leerkrachten kunnen het makkelijk inschuiven in bestaande lessen  

 Yoga4teens : relax en droom mee met 7 unieke yogaseries / Weel, 
Rosalinda; Quelle, Esther. - Haarlem: Altamira, 2013. - 1 klapboek (119 p.), 
35 kaarten. - ISBN: 978-94-013-0090-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.4 yoga 

Rosalinda Weel ontwikkelde een serie yogaoefeningen rond zeven thema's 
die een rol spelen in het leven van tieners: balans, uniek zijn, kracht, liefde, 
zelfvertrouwen, inzicht en vreugde. Bij het boek horen 35 kaarten waar de 

yogahoudingen op afgebeeld zijn. Per oefening worden in het boek de verschillende stappen 
uitgelegd en getoond via duidelijke foto's. Er zijn ook telkens twee reflectievragen rond het 
desbetreffende thema.  

https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket
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 Handleiding SEM-J : individueel Screeningsinstrument Ervaringen met 
Middelengebruik voor Jongeren / Baeten, Inge; Bernaert, Ilse; 
Claessens, Joke. - Brussel: VAD vzw, 2009. - 36 p. + 1 testformulier, 2 
mica antwoordbladen, 2 p. scoreformulier 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.vad.be/materialen/detail/sem-j-individueel-

screeningsinstrument-ervaringen-met-middelengebruik-voor-jongeren   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.6 hand 

De SEM-J is een screeningsinstrument waarmee begeleiders in CLB's, bijzondere jeugdzorg en 
JAC's op een eenvoudige manier een ernstinschatting kunnen maken van het middelengebruik 
van een jongere (12-18 jaar) en de nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding. 
De afname van de SEM-J dient te kaderen in een individueel begeleidingstraject. De handleiding 
biedt concrete tips voor de afname, de interpretatie en de bespreking van de resultaten. Tevens 
vind je er achtergrondinformatie over het begeleiden en doorverwijzen van jongeren met 
alcohol- of andere drugproblemen. De handleiding kan gedownload worden en op de website 
van VAD vind je ook een online versie van de SEM-J. Wie graag een beeld wil krijgen van de 
SEM-J kan eerst de online testversie invullen.  

 Unplugged / De Sleutel, team Preventie. - Brugge: Die Keure, 2019. - 
kaartspel (60 kaarten), leerlingenboekje 1e graad, leerlingenboekje 2e 
graad, leerlingenboekje 'Switch off!'. - ISBN: 9789048630448. - ISBN: 
9789048624126. - ISBN: 9789048618149. - ISBN: 9789048634743: 3,00 
EUR (leerlingenboekje/stuk); 11,90 EUR (quizkaarten)  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.6 unpl  

Unplugged is drugpreventiemateriaal voor het secundair onderwijs, ontwikkeld door De 
Sleutel. Het materiaal van Unplugged is aangepast aan de behoeften van elke graad en voldoet 
aan de criteria voor effectieve drugpreventie die werden vastgelegd door het EMCDDA 
(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction): Oefenen van persoonlijke en 
sociale vaardigheden Aanreiken van kennis Werken aan normbesef (Inter)actieve oefeningen 
Werken met sociale invloed Training voor leerkrachten Dit pakket bevat 3 leerlingenboekjes 
voor 1e en 2e graad. Het boekje 'Switch off!' gaat over de risico's van digitale verslaving: 
smartphone- en tabletgebruik en gaming. De quizkaarten kunnen ingezet worden als 
verwerking in de 1e graad.  

 Babbelblik voor briljante studenten / [s.n.]. - Veghel: Imagebooks 
Factory Bv, 2019. - 50 vraagkaarten, 1 kaart speluitleg. - ISBN: 
9789463337182: 8,50 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 babb 

50 kaarten met open vragen, vul-aan-vragen, stellingen en dilemma's 
om een gesprek op gang te brengen en elkaar beter te leren kennen. Voor 2 of meer 
deelnemers vanaf 17 jaar.  

https://www.vad.be/materialen/detail/sem-j-individueel-screeningsinstrument-ervaringen-met-middelengebruik-voor-jongeren
https://www.vad.be/materialen/detail/sem-j-individueel-screeningsinstrument-ervaringen-met-middelengebruik-voor-jongeren
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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 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  

Kletsdoosje : ouderwets gezellige tafelgesprekken / [s.n.]. - Voorhuizen: 
Kletspot.nl, [s.a.]. - 108 vraag- en dilemmakaarten. - ISBN: 2950004267245: 
9,95 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 klet 

Kaartenset met vragen, stellingen en dilemma's om gesprekken op gang te 
brengen en elkaar beter te leren kennen. Geschikt voor spelers vanaf 16 jaar.  

 

Worden wie ik ben. Eigenaarschap, bewustzijn, veerkracht en 
persoonsvorming van kinderen en jongeren versterken / Van Loon, 
Elena Carmona. - Amsterdam: SWP, 2018. - handleiding, 140 
doelenkaarten. - ISBN: 978-90-8850-854-7 
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 word 

https://beeldgeletterd.mediawijs.be/
https://gamesindeklas.mediawijs.be/
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De Worden wie ik ben-doelenbox is een doosje met 140 kaarten waarop doelen staan die het 
eigenaarschap, het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van 
kinderen en jongeren ondersteunen. De kaartjes zijn te gebruiken bij leerlinggesprekken, POP 
(persoonlijk ontwikkelingsplan), loopbaanoriëntatie en - begeleiding, ontwerpen van lessen, 
visievorming, etc. De doelen zijn gecategoriseerd volgens zogenaamde regiefuncties (taal, 
perceptie, geweten, oriëntatie in tijd en ruimte, zelfcontrole, geheugen en motoriek. De 
handleiding bevat niet meteen concrete tips om de kaarten te gebruiken. De doelen die op de 
kaarten staan kunnen echter gebruikt worden louter als gespreksstof, of met methodieken 
gelijkaardig aan die van soortgelijke kwaliteiten- of talentenkaarten.  

Hoe plan ik mijn huiswerk? : een praktisch werkboek / Kuin, Marije; Boyer, 
Bianca E.. - Houten: Lannoo Campus, 2014. - 93 p.. - ISBN: 978-94-014-
1865-2: 17,99 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.lannoo.be/sites/default/files/handleiding.pdf   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.5 hoep 

Dit werkboek werd ontwikkeld voor jongeren die op een actieve manier 
willen leren hoe ze hun huiswerk handig kunnen plannen en uitvoeren. Bij deze werkwijze 
wordt rekening gehouden met de eigen voorkeuren, behoeftes en mogelijkheden van de 
leerling of student. Thema's zijn o.a. een plan van aanpak, weekschema, het gebruik van je 
agenda, haalbare stappen en leerstrategieën. De focus ligt echter op het plannen op maat, en 
minder op de leerstrategieën zelf. Op dat valk blijft het namelijk enkel bij een opsomming. Tot 
slot is er ook aandacht voor motivatie. De oefeningen in het boek zijn wetenschappelijk 
onderzocht aan de Universiteit van Amsterdam en bewezen effectief om te leren plannen, 
organiseren en gemotiveerd te blijven. Er wordt aangeraden het werkboek te gebruiken onder 
begeleiding van een leerkracht, (huiswerk)begeleider, mentor, leerlingbegeleider, studiecoach 
etc. Voor begeleiders is er een handleiding toegevoegd die ook online downloadbaar is.  

Huiswerk Bikkels : handboek voor middelbare scholieren / Brugman, Inke; 
Van Leeuwen, Renate; Bazen, Lenneke; Van der Weide, Roger. - Antwerpen: 
Garant, 2016. - 128 p.. - ISBN: 978-90-441-3086-7: 19,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.5 huis 

Huiswerk Bikkels is een handboek voor beginnende middelbare scholieren 
met praktische tips en stappenplannen om leerlingen vanaf het allereerste 

begin gestructureerd en efficiënt hun huiswerk te leren aanpakken.Het boek bestaat uit drie 
delen: motivatie; plannen en organiseren en tot slot studievaardigheden. Sommige tips en 
hoofdstukken zijn wat meer geënt op het Nederlandse schoolsysteem, maar dit valt zeker te 
omzeilen, wat het boek breder inzetbaar maakt. Huiswerk Bikkels is een aanvulling op de 
eerdere uitgave Brugklas Bikkels. Samen bieden de twee boeken een basis op leerinhoudelijk 
en sociaal-emotioneel gebied.  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/handleiding.pdf
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Beelddenker in het voortgezet onderwijs / Verdoes, Tineke. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2019. - 110 p.. - ISBN: 978-90-8850-700-
7: 21,00 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.6 beel 

Dit boek is geschreven voor beelddenkers van 12 tot 16 jaar om inzicht 
te geven in hun beelddenkende brein. Het gaat in op sterke en zwakke 
kanten van een beelddenker, informatie- en prikkelverwerking bij het 

leren en hoe je weet of je een beelddenker bent. Het bevat veel voorbeelden en visuele 
hulpmiddelen, maar is af en toe ook nog wel best talig. Ook thema's zoals executieve 
vaardigheden, hoogsensitiviteit en prikkelverwerking komen ter sprake. Tot slot zijn er ook nog 
vele praktische oplossingen voor plannen en tijd maken voor je huiswerk, 
ontspanningsoefeningen, en studietips voor beelddenkers vanuit verschillende bronnen en 
invalshoeken. Achteraan worden ook nog kort enkele tips voor leerkrachten en ouders 
gebundeld. De inhoud van dit boek biedt beelddenkende pubers, hun leerkrachten en ouders 
een handvat, inzicht en een strategie voor het overwinnen van leerproblemen en het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Ook schoolpsychologen, mentoren, coaches en 
therapeuten vinden aanknopingspunten voor het begeleiden van jongeren die hun weg niet 
vanzelf vinden in het onderwijs.  

Studeren met autisme : hoe werkt dat? / Stil, Katja; Castricum, Renske. - 
Amsterdam: SWP, 2010. - 223 p.. - ISBN: 978-90-8850-158-6: 14,90 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.6 stud 

Dit boek is gericht op jongeren met autisme en/of AD(H)D die verder gaan 
studeren, maar het kan ook voor andere jongeren met dit vooruitzicht een 
ondersteuning zijn. Voor ouders en begeleiders kan het een gids zijn voor de 
begeleiding van deze jongeren. Elk hoofdstuk bevat informatie over specifieke 

thema's rond verder studeren, zoals studiekeuze, zelfstandig wonen, studievaardigheden en 
stage. Concreet bestaan deze hoofstukken uit concrete stappenplannen, tips en 
ervaringsverhalen van studenten en hun begeleiders. Het boek is geschreven vanuit de 
Nederlandse context, met verwijzingen naar studierichtingen, studieniveaus en instellingen uit 
het Nederlands grondgebied. Het merendeel van de onderwerpen en thema's zijn echter 
universeel inzetbaar.  

Stevig op de werkvloer : methode met pedagogisch-didactische hulpmiddelen voor motivatie- 
en attitudetraining van risicojongeren / vzw De Werf. - Nazareth: Pedagogisch Centrum 
Wagenschot vzw, [s.a.]. - cd-rom, 7 fiches, 1 bijsluiter 
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 stev  

Deze cd-rom bevat hulpmiddelen om jongeren effectief gemotiveerder te maken en attitudes 
aan te leren, evenals een training om je die hulpmiddelen eigen te maken. Met de test kan je 
nagaan hoever jij en de jongere(n) staan, voor en na het doorlopen van het leertraject. Het 
resultaat, de leermeter, geeft een overzicht van sterktes en kwaliteiten en visualiseert wat jij 
en de jongere(n) bijleren.  
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Team geluk : versterk de positieve krachten en die van de groep / 
Bormans, Leo. - [Tielt]: Lannoo, 2018. - 1 handleiding, 56 
speelkaarten. - ISBN: 978-94-014-4970-0: 24,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 team 

Dit spel bevat 56 kaarten met vaardigheden en kwaliteiten om intern met teams te spelen. Elke 
kaart bevat op de voorkant een waardering naar een teamlid toe zoals 'Ik waardeer dat jij 
ondersteunend bent'. Binnenin bevat de kaart vier onderdelen die samen het woord TEAM 
vormen. De eerste is een toetsing. Met deze vraag kan een teamlid uitleggen waarom deze 
kaart past bij een ander teamlid, zoals 'Daar en toen heb ik gemerkt dat jij iemand goed kunt 
ondersteunen'. Daarna volgt de stap van eigenaarschap. Dit is een lijst van zinnen waarmee het 
teamlid zelf kan aftoetsen of deze kaart bij hem of haar past. Wanneer dat het geval is, wordt 
er overgegaan op actie. Dit zijn voorstellen hoe deze eigenschap nog meer ingezet en 
ontwikkeld kan worden bij het team(lid). Ook is er steeds een 10 dagenopdracht voor het 
teamlid. Tot slot is er nog de fase meer & minder. Dit bevat suggesties over hoe het teamlid 
deze vaardigheid nog meer kan inzetten, maar ook af en toe eens wat minder (valkuil). Op de 
achterkant van de kaart staat dan nog steeds een motiverende uitspraak. Hoe je de kaarten 
concreet inzet varieert van team tot team. De handleiding binnenin geeft hierover suggesties 
en tips.  
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Centenspel : de minister van begroting [handleiding voor de leraar] / 
Kauffmann, Greet; Vereeken, Jonas; Heyligen, Hannelore. - Brussel: 
De Kracht van je Stem - Vlaams Parlement, 2019. - 51 p. 
Doelgroep: 14-18 jaar  
URL: http://www.centenspel.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 cent 

Een begroting is voor jongeren én veel volwassenen iets abstracts. Met 
het digitaal Centenspel ontdekken leerlingen van de tweede en de 
derde graad secundair onderwijs spelenderwijs de basisprincipes van 

de begroting en de Vlaamse politiek. Leerlingen spelen het spel individueel en maken hun 
persoonlijke keuzes. De downloadbare lerarenhandleiding bevat klassikale activiteiten die een 
meerwaarde bieden om het thema begroting te kaderen in de actualiteit, om het klassikaal te 
bespreken en het debat erover te voeren.  

Democratie begint bij jezelf : ontwikkelen van burgerschap / 
Hermans, Hubert; Bartels, Rob. - Bussum: Coutinho, 2020. - 200 
p.. - ISBN: 978-90-469-0697-2: 24,95 EUR  
Doelgroep: 8+  
URL: http://www.coutinho.nl/democratiebegintbijjezelf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 demo 

'Democratie begint bij jezelf' gaat over het ontwikkelen van je 
'innerlijke democratie': de waarden en de vaardigheden die je als 

mens nodig hebt om als verantwoorde burger te kunnen functioneren in de samenleving. Het 
boek legt (toekomstige) leraren uit wat het concept 'innerlijke democratie' inhoudt, helpt ze 
om zelf een democratische houding te vormen en biedt ze methodes om leerlingen 
democratische vaardigheden bij te brengen. Lezers worden uitgedaagd om van elkaar en van 
zichzelf te leren door (eigen) standpunten tegen te spreken, de dialoog met zichzelf en elkaar 
aan te gaan en zelfreflectie toe te passen. Het boek is geschreven voor studenten 
lerarenopleiding maar is ook geschikt voor leraren in het basis- en secundair onderwijs. Op de 
website bij dit boek vind je lessuggesties voor het behandelen van 'innerlijke' democratie op de 
basisschool en in de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs.  

 

  

http://www.centenspel.be/
http://www.coutinho.nl/democratiebegintbijjezelf
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Kletspot : wijzer in geldzaken / [s.n.]. - Voorhuizen: Kletspot.nl, 
2018. - grote dobbelsteen, 108 spelkaarten + 1 kaart speluitleg 
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 klet 

Met de meer dan 100 vragen, stellingen en opdrachten in deze pot 
kan je op een speelse manier praten over geld en omgaan met geld 
met leerlingen van ca. 9 tot 15 jaar. Je kunt het spel op 2 manieren 
spelen: met of zonder dobbelsteen. Deze geldeditie van Kletspot 

werd ontwikkeld in het kader van de Week van het Geld en de NOT (Nederlandse Onderwijs 
Tentoonstelling).  

Kennis in de klas (KIK) : Mens en Maatschappij werkboek / ITTA 
UvA. - Amsterdam: Boom, 2020. - 199 p.. - ISBN: 
9789024423729: 44,90 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: http://www.nt2school.nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 mens 

Kennis in de Klas (KIK) reikt ISK- of OKAN-leerlingen de voor de 
zaakvakken onmisbare woordenschat aan en bereidt ze voor op 
het reguliere onderwijs. Het deel Mens en Maatschappij is een 

combinatie van geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde. Leerlingen leren 
achtergrondkennis en ook woordenschat om bij deze vakken goed te kunnen meekomen. 
Daarnaast leren ze ook schoolvaardigheden die bij deze vakken van belang zijn. Er worden 
zeven thema's aangeboden over de plaats van de leerling in zijn omgeving, het vormen van een 
mening, democratie, geschiedenis en Nederland op de kaart. De methode bestaat uit een 
online leeromgeving en een werkboek. Bekijk de online leeromgeving via onze tablets.  

 

 Vrede kun je leren / Van Reybrouck, David; D'Ansembourg, Thomas. - 
Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - 112 p.. - ISBN: 978-90-234-8151-5: 
12,99 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 vred 

Na elke aanslag gaan we voor meer veiligheid en hopen we op meer vrede. 
Maar is dat genoeg? De auteurs vragen zich af of geweld zich echt enkel 
met geweld laat bestrijden. Vrede is een vak. De opvoeding tot vrede moet 

net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. Dit essay pleit voor 
mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis. Recente 
wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter 
zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel 
van mens als maatschappij. Als tien minuten stilzitten per dag volstaat, waarom doen we er dan 
decennia over om die gewoonte in te voeren?  

http://www.nt2school.nl/
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Normaal Radicaal : over radicalisering en 
identiteit [dossiers] / Busch, Christophe; El 
Farri, Cherif; Schepers, Simon. - Brussel: 
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, 
2016. - 32 p. + 64 p. + 44 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: 

https://www.onlineseminar.nl/herinneringseducatie/archive  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.4 norm 

Deze dossiers bevatten de inzichten van drie webinars over het onderwerp radicalisering, 
aangevuld met tal van interessante voorbeelden, nuttige tips en verwijzingen naar publicaties 
en websites. Het eerste dossier - 'radicalisering in perspectief' - staat stil bij de begrippen 
radicalisme, extremisme en terrorisme. Het tweede dossier zoomt in op gewelddadige 
radicalisering en op factoren die een rol spelen in radicaliseringsprocessen. Het derde dossier 
gaat in op waardenvorming op school, lesgeven over extremisme en terrorisme, en probeert 
een antwoord te formuleren op vragen als: Hoe vang je als school tijdig signalen op? Is repressie 
het antwoord of kan je daar ook constructief mee aan de slag? En wie kan helpen om jongeren 
te ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?  

 

https://www.onlineseminar.nl/herinneringseducatie/archive
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EDUbox Nepnieuws / Vrt NWS; Mediawijs; 
imec; Voetweg 66; Arteveldehogeschool. - 
Brussel: Vrt NWS, 2019. - 57 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 edub 

Met de verschillende EDUboxen kan je jongeren op een activerende manier laten kennismaken 
met verschillende maatschappelijke thema's. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes 
aan de hand van fiches en audiovisueel materiaal. De fiches bevatten een klein stukje theorie, 
praktijkoefeningen en opdrachten. Deze EDUbox informeert leerlingen over nepnieuws. 
Jongeren kruipen in de huid van een "nepnieuwsdetective" en leren stap voor nepnieuws te 
ontmaskeren. Ze krijgen tips zoals "check de datum", "check de auteur", "check de bron". VRT-
journalisten leggen in video's uit hoe ze op de redactie informatie en beeldmateriaal 
controleren. De EDUbox Nepnieuws bestaat uit 6 delen: de eerste drie hoofdstukken vormen 
de basis; hoofdstukken 4 en 5 gaan dieper in op nepnieuws (uitbreiding); hoofdstuk 6 biedt 
extra video's, tools en achtergrondinformatie.  

  

De Wachteling / Vermeulen, Moniek; Pollet, Frank; Polfliet, Tim. - 
Laakdal: de Rêverie, 2017. - [36] p.. - ISBN: 978-90-822775-3-1: 12,95 
EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 wach 

Filosofisch denk-, praat- en prentenboek om over het maatschappelijke 
fenomeen 'wachten' te reflecteren. Wachten kan veel betekenissen 
hebben. Je kan wachten op de bus of aan de kassa van de supermarkt, 
maar ook om een verblijfsvergunning te krijgen en je leven in alle rust 

verder te kunnen zetten. Of tot de lente begint. Of op de dood.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/
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 Reading for Empathy : 29 children's books to build understanding / Vogt, 
Agnes; Pargentino, Camilla; Broer, Dick; Chatelain, Lucette. - Amsterdam: 
Nederlands Letterenfonds, [s.a.]. - 19 p. 
Doelgroep: 3-14 jaar  
URL: http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Reading-for-
Empathy.pdf  
Vindplaats Antwerpen: URL ; WBE 5.2 read 

Onderzoek toont aan dat lezen de verbeelding en het inlevingsvermogen 
stimuleert. De 29 kinderboeken die in deze brochure worden voorgesteld, kunnen elk op een 
bepaalde manier jonge lezers leren om de wereld te bekijken door de ogen van een ander en, 
wat nog belangrijker is, die ander te begrijpen.  

Lou in het ziekenhuis / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2019. - 
[28] p.. - ISBN: 978-90-448-3570-0: 14,95 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 loui  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 loui 

Een informatief en herkenbaar verhaal over het ziekenhuis voor 
kinderen vanaf 4 jaar. In de Lou-boeken wordt diversiteit als een 
vanzelfsprekendheid behandeld. Ook in het ziekenhuis zie je 

diversiteit in elke gang en elke kamer. Van verschillende beroepen tot patiënten en zorgvragen. 
De educatieve map biedt ideeën en materiaal om met het boek aan de slag te gaan in de klas.  

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: 4-8 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.  

Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren [toolkit] / 
Koops, Kamiel. - Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2014. - 
veelv. gepag. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-
mr/publicaties/youth-spot/toolkit-papier-homoseksualiteit-def  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 homo 

Deze toolkit is bedoeld voor jongerenwerkers die homoseksualiteit 
bespreekbaar willen maken in hun contact met jongeren met als doel weerstand tegen 
homoseksualiteit te verminderen en bij te dragen aan het vergroten van de tolerantie voor 

http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Reading-for-Empathy.pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Reading-for-Empathy.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/publicaties/youth-spot/toolkit-papier-homoseksualiteit-def
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/publicaties/youth-spot/toolkit-papier-homoseksualiteit-def


56 
 

homoseksualiteit. In de toolkit zijn werkvormen opgenomen die specifiek gericht zijn op de 
doelgroep jongeren en die deels door jongerenwerkers eerder succesvol gebruikt zijn bij het 
bespreekbaar maken van homoseksualiteit.  

 Julian is een zeemeermin / Love, Jessica. - Ootmarsum: Randazzo, 2019. - 
32 p.. - ISBN: 978-94-93007-05-5: 14,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 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.  

7 gouden tips voor antidiscriminatiemethodes in het 
onderwijs / Felten, Hanneke. - Utrecht: KIS 
(Kennisplatform Integratie & Samenleving), 2020. - 11 
p. 
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/7-tips-
discriminatie-onderwijs_0.pdf  
URL: 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-mbo.pdf  
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-vo.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 7gou 

Vooroordelen, stereotypen en discriminatie verminderen onder jongeren in het middelbaar 
onderwijs is niet eenvoudig. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat sommige 
antidiscriminatie-interventies werken en dat sommige aanpakken net een averechts effect 
hebben. Onderzoekers van KIS vertaalden de resultaten van deze studies naar praktische 
handvaten voor in de klas. Deze publicatie is bedoeld voor de ontwikkelaars van 
antidiscriminatie-interventies of -methodes die aangeboden worden aan scholen. Ook staan er 
tips voor leerkrachten die zelf aandacht willen besteden aan dit thema. Leerkrachten met 
weinig tijd vinden de allerbelangrijkste tips en inzichten verzameld op een A4-pagina: 1 voor 
het mbo (beroepsonderwijs) en 1 voor het voortgezet onderwijs.  

The Hate U Give / Tillman, George; Thomas, Angie; Stenberg, Amandla; 
Hall, Regina; Hornsby, Russell; Apa, K.J; Common; Mackie, Anthony; 
O'Halloran, Dustin. - [S.l.]: Twentieth Century Fox Home Entertainment, 
2019. - 1 dvd-video ca. 128 min.. - ISBN: 8712626084327 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 hate  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 hate 

Verfilming van de bestseller van Angie Thomas over een actueel 
maatschappelijk onderwerp: politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De 16-jarige Starr Carter 
wordt continu tussen twee werelden heen en weer geslingerd. Ze zit op een witte privéschool 
maar woont zelf in een arme, zwarte wijk. Dit wankele evenwicht wordt definitief verstoord als 

https://www.kis.nl/sites/default/files/7-tips-discriminatie-onderwijs_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/7-tips-discriminatie-onderwijs_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-mbo.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-vo.pdf
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Starrs jeugdvriend voor haar ogen wordt neergeschoten door een politieagent. The Hate U Give 
vertrekt uit tragiek, mondt uit in activisme, maar verklaart bovenal de absurde strijd van een 
ganse gemeenschap. Een eye-opener die het debat, maar ook de haat, bevattelijk maakt. 

Wat werkt bij het verminderen van 
discriminatie / Felten, Hanneke; 
Taouanza, Ikram; Broekroelofs, René; 
Vijlbrief, Afiah; Cankor, Elif. - Utrecht: 
KIS (Kennisplatform Integratie & 
Samenleving), 2020. - 86 p. 
Doelgroep: 18+  
URL: 

https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-
def_0.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 watw 

In dit dossier vind je alles over hoe je vooroordelen, stereotypen en discriminatie op grond van 
afkomst, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, gender en sekse zoveel mogelijk de wereld uit 
kan helpen. Het eerste hoofdstuk beschrijft de omvang van discriminatie en de belangrijkste 
oorzaken. De historie, wetgeving en de belangrijkste spelers in de aanpak van discriminatie 
worden in hoofdstuk 2 behandeld. Hoofdstuk 3 gaat in op werkzame mechanismen die kunnen 
werken bij het verminderen van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier 
beperkt zich tot vier werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van KIS en 
Movisie. Ook de vereiste competenties van uitvoerders die met de werkzame mechanismen 
aan de slag gaan, komen in dit hoofdstuk aan bod. Tot slot worden veelbelovende praktijken 
voorgesteld waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn.  

Omgaan met negatieve 
beeldvorming / Critical Mass. 
- [S.l.]: Critical Mass, 2016. - 
docentenhandleiding (3 p.) 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: 
http://www.uitdeklas.nl/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Deze les geeft leerlingen 
secundair onderwijs handvatten om op een constructieve manier om te gaan met vooroordelen 
en weerstand te bieden tegen de negatieve ideeën die anderen over hen hebben. Aan de hand 
van stellingen en video's gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Middels een elevator pitch 
oefenen ze met hoe ze zichzelf positief kunnen presenteren, zodat ze aan iedereen kunnen 
laten zien wie ze werkelijk zijn voorbij de vooroordelen en stereotypen. De film kan bekeken 
worden via de webportal Uitdeklas.nl. Na registratie vind je op deze webportal allerlei gratis 
games, films en (andere) interactieve werkvormen over vooroordelen, discriminatie en 
racisme.  

 

https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
http://www.uitdeklas.nl/
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Bij de indianen / Piquemal, Michel. - Leuven: Davidsfonds, 2004. - 45 p.. 
- ISBN: 90-76830-24-X: 15,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 bijd 

Dit deel uit de informatieve serie 'Toen leefden kinderen zo' beschrijft 
het dagelijkse leven van de oorspronkelijke bewoners van Noord-
Amerika. Het boek bevat weetjes, verhalen, foto's en illustraties. Voor 
lezers vanaf 9 jaar.  

 

Demonen : volksverhalen / de Sterck, Marita; Thys, Jonas. - Antwerpen: 
Polis, 2020. - 319 p.. - ISBN: 978-94-6310-514-9: 24,50 EUR  
Doelgroep: 14+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 demo 

Bundel met 57 archetypische volksverhalen uit 45 cultuurgroepen over de 
angst voor het kwaad. Die angst is universeel, net zoals één manier om 
ermee om te gaan: door het vertellen van verhalen. De verhalen jagen ons 
de daver op het lijf, maar houden ook een spiegel voor, we kunnen eruit 

leren. Hoe weerzinwekkend al die duivels, djinns, vampiers en kwelgeesten ook lijken, ze zijn 
tegelijk diepmenselijk.  

 

Alle dagen ui / Carrot, B.. - Arnhem: Soul Food Comics, 2020. - 136 p.. - 
ISBN: 978-94-92882-08-0: 23,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 alle 

Deze graphic novel vertelt het waargebeurde verhaal van Saied, een 
Egyptenaar die om politieke reden asiel zocht en ruim een jaar lang werd 
vastgehouden in detentiecentrum Schiphol. Binnen de regels van het 
systeem ontdekte de intelligente Saied een manier om zich tegen het 
gevangenisregime en pesterijen van bewakers te verzetten. Dat werd hem 

niet in dank afgenomen. De strip werpt een blik op de schaduwzijde van het Nederlandse 
asielbeleid, die doorgaans verscholen blijft achter ambtelijke termen en 
geheimhoudingsverklaringen.  
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Van idee tot NME : stappen in het programmeren van natuur- en 
milieueducatie / Frijters, Stan; Schippers, Ger; Steeghs, Michaël. - [S.l.]: 
IVN, 1998. - 143 p.. - ISBN: 90-70168-51-0 
Doelgroep: 4+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 vani 

Dit bronnenboek biedt NME-werkers ondersteuning bij het verhogen van 
de kwaliteit van educatieve activiteiten. De auteurs presenteren een 
model voor een planmatige en effectieve opbouw van NME waarbij men 

zo nauw mogelijk aansluit bij de leervragen en -doelen van deelnemers en opdrachtgevers. 
Verder komen aan bod: maatschappelijke ontwikkelingen die parallel liepen aan het ontstaan 
van natuur- en milieubesef; opvattingen over natuur, milieu en educatie; de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren; didactische uitgangspunten en waardenvorming; didactische 
werkvormen.  

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.  

 Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op : het kapitalisme 
versus de aarde / De Witte, Ludo. - Berchem: EPO, 2020. - 262 p.. - ISBN: 
978-94-6267-189-8: 19,90 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 alsd 

Dit vlot en toegankelijk geschreven traktaat gaat over een van de grootste 
hedendaagse uitdagingen: de klimaatcrisis. De auteur wijst het kapitalisme 
aan als duidelijke oorzaak, verwerpt de placebo's die de sociaaldemocraten 

en de groenen aanreiken, en kiest voor het 'ecosocialisme' als oplossing. In het eerste 
hoofdstuk wordt het ecologisch probleem uiteengezet. Het tweede hoofdstuk weerlegt de 
mythe dat een 'groen kapitalisme', 'groene groei' of technologische innovatie het probleem 
kunnen oplossen. In het derde hoofdstuk pleit de auteur voor 'system change, not climate 
change'. Het kapitalisme is met zijn inherente groeilogica, de opgelegde consumptiedrang en 
de macht van multinationals niet in staat om een antwoord te bieden voor de klimaatcrisis. In 
het laatste hoofdstuk pleit hij daarom voor een (postkapitalistisch) ecosocialisme als oplossing.  
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De drieling ruimt op / Capdevila, Roser; Capdevila, Carles. - 
Houten: Kitt /Unieboek, 2002. - [40] p.. - ISBN: 90-410-1093-9: 
8,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 drie 

De drieling heeft net geleerd dat je minder afval moet produceren 
om de planeet Aarde te redden. Ze beginnen onmiddellijk hun 
schoolboeken weg te gooien, zodat deze gerecycled kunnen 

worden. De Verveelde Heks vindt dat de drieling het milieuprobleem niet goed begrijpt en 
daarom verandert ze hen in drie afvalbakken. Dit prentenboek leert jonge kinderen meer over 
het begrip milieu en het scheiden van afval. Achter in het boek is informatie over deze 
onderwerpen opgenomen.  

Het alfabet van de zee : voor kinderen van 10 tot 100 / Winkel, Dos; 
Hannen, Marieke. - S.l: Succesboeken, 2013. - 160 p.. - ISBN: 978-90-
79872-58-9: 24,50 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 alfa  

In dit grote boek wordt verteld over bedreigingen als overbevissing en het 
uitsterven van soorten, maar ook over de schoonheid en diversiteit van de 
oceaan, een van de grootste ecosystemen op aarde. De 69 hoofdstukken 

hebben een directe of indirecte relatie met de oceaan. Hierin komen de onderwerpen in 
alfabetische volgorde aan bod: van algen en aquarium tot camouflage, Japan, koraal, 
naaktslakken, quotum en zeewier. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vraag of opdracht.  

 Beestige buren : dieren in de stad / Beudels, Marie-
Odile. - Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, 2000. - 48 p. 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bees 

Een grote stad als Brussel is een permanente 
bouwplaats vol staal, glas en beton, waar koning auto 
heerst. In de stad herbergt zich echter ook een 

fascinerend dierenrijk. Als je je oren en ogen goed openhoudt, duiken er overal stadsbeestjes 
op. Deze brochure is verdeeld in meerdere hoofdstukken, die elk een stedelijke "biotoop" in 
Brussel illustreren. Elk hoofdstuk start met een algemene inleiding van de biotoop, de volgende 
pagina's tonen opmerkelijke soorten die leven in huizen en tuinen, parken, vijvers, riolen, enz.  

Het grote milieuspelenboek : een werkboek met ruim 200 spelvormen, ideeën, experimenten, 
recepten, activiteiten en projecten rondom natuur en milieu voor kinderen van 4-14 jaar / 
Brandt, Petra; Thiesen, Peter. - Katwijk: Panta Rhei, 1994. - 153 p.. - ISBN: 90-73207-43-6 
Doelgroep: 4-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 grot 
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Dit boek biedt methoden en spelvormen om kinderen van 4 tot 14 jaar spelenderwijs hun 
omgeving te laten ontdekken, begrijpen, beschermen en op een constructieve manier te laten 
veranderen. Bestemd voor onderwijs, jeugdwerk en gezin. Er werden zeven 
'milieuontdekkingsreizen' uitgewerkt rond de volgende thema's: voeding, gezondheid, 
huishouding, boodschappen, afval, tuin, bos en wei.  

 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 maakt het makkelijker om te weten welk dier je hoort. Op de laatste pagina 
vind je meer informatie over bossen.  
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776-
474X Brussel : VCLB Service: 25,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale 
 
Dit vaktijdschrift biedt inzichten en informatie over 
leerlingenbegeleiding, onderwijs, opvoeding en hulpverlening. 
Doelgroepen: hulpverleners werkzaam in centra voor 
leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
revalidatiecentra, schooldirecties en leerkrachten van basis- en 
secundaire scholen, pedagogen, psychologen, logopedisten, 
maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. 

 
 

 FONS / Die Keure, 2015. - 48 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons 
Vindplaats Turnhout: ro 6 fons 
   
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands 
basis- en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal 
te raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de 
hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en 
onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, 

evaluatie,... 
 
 

 HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / ISSN 0165-4772 - 
Amersfoort : ThiemeMeullenhoff, 2012: 59,95 EUR per jaargang 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 hjk  / TABLETS    
Vindplaats Turnhout:TABLETS 

   
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de 
opvoeding en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van 
drie tot acht jaar centraal. HJK is er voor iedereen die beroepsmatig 
bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, 

onderwijsadviseurs en studenten lerarenopleiding. 
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 
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Impuls voor onderwijsbegeleiding / ISSN 1373-4318 Leuven : Acco: 25,00 
EUR 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 impu 
   
Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek, 
onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal, interessante lectuur,... Het 
tijdschrift verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het 
houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je 
aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het levert 
kanttekeningen bij onderwijsdebatten. 

 
 

 JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en opleiding / ISSN 0165-6260 Baarn : Bekadidact: 
48,50 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw / TABLETS 
Vindplaats Turnhout: TABLETS 
   
'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs 
en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch 
in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot 
wereldoriëntatie en expressie. Vakoverschrijdend vindt u er van het 

nieuwe leren tot didactiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder een maandelijkse 
praktijkbijdrage met kopieerbare werkbladen en handige lessuggesties. 
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 
 

 KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / 
Amsterdam : SWP - Prijs: 52,50 EUR 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd 
 
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door 
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch 
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- 
en gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten. 
 

 
 KLASSE magazine / Vlaams Ministeria van Onderwijs en Vorming: 10,00 
EUR (jaarabo) 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 klas 
   
Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers 
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals. 
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Kleuters & Ik. Ervaringsgericht werken met jongere kinderen / Leuven 
: CEGO: 18,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen:  WEL 1.5.6 kleu 
   
Driemaandelijks tijdschrift met interessante artikels en lessuggesties 
die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Kleuters & ik is een vakblad 
voor elke (kleuter)leerkracht, zorgbegeleider, remedial teacher, 
interne begeleider, opvoeder, onthaalouder en student. Het is een 
blad dat met een eigen kleur bijdraagt tot kwaliteitsonderwijs waarin 
betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid het verschil maken. 
Al 35 jaar lang biedt het vernieuwende ideeën, praktijkvoorbeelden 
van de ervaringsgerichte aanpak en boeiende achtergrondinformatie 
voor iedereen die bezig is met jonge kinderen. 

 
 Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. - 
Meppel : Boom: 69,50 EUR 
Vindplaats Antwerpen:  bl 1 les 
   
Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs. Je 
vindt er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen van 
methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld voor 
volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar OKAN/ISK 
(onthaalklas anderstalige nieuwkomers/internationale schakelklas). 

 
 

Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - ISSN 1566-2705 - 
Amsterdam : Vereniging van Leraren in Levende Talen: 100,00 EUR (met 
tijdschrift) 
Opmerking: verschijnt 8 maal per jaar 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve 
   
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,... 
 

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - ISSN 
1566-2713 - Amsterdam : Bureau Levende Talen: 100,00 EUR (mét 
magazine) 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve 
 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt 
boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende 
magazine staan meer praktische tips. 
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MeerTaal / Prenger, Joanneke. - ISSN 2214-5931 - Assen : Koninklijke 
Van Gorcum BV.: 39,95 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer 
 
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. 
Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. Alle 
informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de school, maar wel 
wetenschappelijk onderbouwd. 
 
MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - ISSN 1379-5619 - Brussel : 
Roularta Publishing, currens: 20,00 EUR (jaarabonnement) 

Opmerking: verschijnt 4 keer per jaar 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo* 
   
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale 
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering 
en migratie. 
 

 
De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair 
onderwijs / ISSN 1380-4731 Meppel : Ten Brink Uitgeverij, currens: 49,00 
EUR (jaarabonnement) 
Opmerking: 5 nummers per jaargang 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 nieu 
   
Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin 
ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine 
hoort een online platform. 
 

 
Onderwijskrant / Betekom : Noël Gybels: 16,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen:  ro 1 ond 
 
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over 
onderwijs en onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn 
wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of 
weergave van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt 
met medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de 
lerarenopleidingen en de pedagogische en wetenschappelijke centra. 
Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met redactieleden uit de drie 
onderwijsnetten. 
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam : NCDO. 
Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew 
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew 
   
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en 
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl 
zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En 
andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die 

wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat 
kunnen we zelf doen? 
Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een 
overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's. 

 
 

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal 
onderwijs / van Dingenen, Ad ; Goebert-Sanders, Dineke ; 
Rosendaal, Liesbeth ; Verlouw, Judit. - ISSN 1380-2771 - 
Malmberg. 
Vindplaats Antwerpen:  ro 6 prax 
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- 
en buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's 
in aan bod: 
 
Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de maand. Op 
de website van het tijdschrift vind je de bijbehorende muziek en 

lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek dadadenken, een methode waarbij kinderen 
zelf leren denken door creativiteit, mindfulness en filosofie te combineren. Tenslotte vind je in 
elk tijdschrift een bespreking van een topstuk uit het Rijksmuseum met lesideeën. 
 

 Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele 
zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem : 
Samenspel NCZ vzw, currens. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same 
 
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit een vakdidactisch deel waarin 
de leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, en een 
educatief deel met allerlei specifieke informatie i.v.m. vakdidactisch 
en pedagogisch materiaal. 
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School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen : Garant: 
32,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho 
 
School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. 
Het biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs 
een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. 
brede achtergrondinformatie, lesschetsen en leermaterialen. Ook 
voor studenten van de lerarenopleiding is het interessant leesvoer. 
Daarnaast biedt het tijdschrift ruime aandacht aan een brede 
onderwijsvisie, aan onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die 
vanuit overheid, begeleidingsdiensten, navormingscentra enz. 

worden aangeboden. 
 
 

Start!-krant. De begrijpelijkste krant van Nederland / Amsterdam : 
Eenvoudig communiceren:  32,50 EUR (jaarlijks, incl. krant en lesbrief) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 start 
 
De Start!-krant verschijnt maandelijks. Ze wordt geschreven voor 
mensen die moeite hebben met lezen en onderscheidt zich door een 
overzichtelijke, duidelijke en herkenbare vormgeving en stijl. Alle 
informatie in de krant wordt stap voor stap uitgelegd en geïllustreerd. 
het taalgebruik is eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort 

en moeilijke woorden worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard in een woordenlijst. 
In de krant staat het belangrijkste nieuws uit binnen (Nederland) en buitenland, algemene 
informatie en leuke weetjes en praktische verhalen met tips en uitleg. Naast taalbegrip zijn 
de maatschappelijk culturele oriëntatie en de nieuwsfeiten belangrijke inhoudelijke 
aanbevelingen voor de lezers van de krant. Elke editie van de Start!-krant wordt aangevuld 
met een gratis lesbrief. 
 
 

 Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - ISSN 
1879-4548 - Enschede : SLO. - 2 nummers per jaar 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd 
 
Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is 
bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en 
taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het 
basisonderwijs; het wil de samenwerking binnen deze groep 
bevorderen. Het tijdschrift is kosteloos voor alle opleiders 
Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van 
schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat 

gedownload worden van de website 
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VluchtelingenWerk Magazine / ISSN 1389-0875 Amsterdam : 
Vluchtelingenwerk Nederland: 24,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc 
 
VluchtelingenWerk Magazine is een driemaandelijkse uitgave van 
de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het belicht 
achtergronden van het vluchtelingenbeleid in Nederland. 
Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de rechten van 
vluchtelingen en helpt hen bij het uitbouwen van een nieuw 
bestaan in Nederland. 
 

 
  

Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - ISSN 0778-5496 - 
Mechelen : VOCVO: 28,00 EUR 
Opmerking: wekelijks 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 
   
Het nieuws in eenvoudige taal, dat brengt de Wablieft-krant elke 
woensdag opnieuw, al 25 jaar lang. Wablieft bevat duidelijke artikels 
over het nieuws uit binnen- en buitenland. De lezers worden ook 
getrakteerd op leuke weetjes, een pittige blog, een 
kruiswoordraadsel en nog veel meer. 

 
 

Wablieft Start / Wablieft. - Mechelen : Wablieft. - 20 p.: 26,00 EUR 
(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star 
   
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. 
De Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een 
twintigtal eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van 
Wablieft-artikels. Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-
onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in de klas 
mee aan de slag te gaan. 
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Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / 
Vlaamse Overheid. - ISSN 1371-9092 - Brussel : Vlaamse Overheid. 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli 
   
Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het 
welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar 
bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het 
harde werk in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de 
welzijns- en gezondheidssector worden daarbij onder de loep 
gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen 

met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ... In elke 
editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten van de sector 
doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale economie, 
beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak. 
 

Welwijs. Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Leuven : 
Majong: 22,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw 
 
WELWIJS is een tijdschrift dat informatie brengt over de raakvlakken 
tussen WELzijnswerk en onderWIJS. Het is een initiatief van de v.z.w. 
Majong (Maatschappij- en Jongerenproblemen). De vzw Majong 
stelt zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren te verbeteren. Een betere wisselwerking tussen het 
onderwijs en andere sectoren zoals: het algemeen welzijnswerk, het 
jeugdwerk, de gezondheidszorg, de bijzondere jeugdbijstand, enz. 

kan daar in grote mate toe bijdragen. Welwijs wil ruime informatie brengen over concrete 
situaties, over veranderingen en nieuwe projecten. Welwijs richt zich dus tot alle 
geïnteresseerden, vooral zij die werkzaam zijn in het onderwijs, het welzijnswerk en het 
jeugdwerk. 
 

Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam / 
ISSN 1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem: 
30,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz 
 
ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, 
visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de 
islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. 
Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een 
platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te 
presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage 

leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en 
Vlaanderen. 
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