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Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap : over de relatie tussen 
onderzoeken en handelen in het onderwijs / Biesta; Janssens. - 
Culemborg: Phronese, 2021. - 214 p.. - ISBN: 978-94-90120-41-2.  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 peda 

Naar onderwijs wordt veel onderzoek gedaan, maar de inzichten hieruit 
weten de praktijk moeilijk te bereiken. De pedagogiek is een wetenschap 
die hierbij kan helpen. Ze kan het beste gekarakteriseerd worden als een 
handelingswetenschap – een wetenschap van en voor het handelen –, en 
in het bijzonder een betrokken handelingswetenschap. De pedagogiek is 

erop uit om ‘dienstbaar inzicht’ te ontwikkelen voor het handelen in de opvoedings- en 
onderwijspraktijk. De aandacht is daarbij allereerst gericht op het handelen van leraren en 
opvoeders, en het gaat daarbij zowel om vragen over het ‘hoe’ als om vragen over het 
‘waartoe’. In deze bundel verkennen diverse lectoren en leraren vanuit verschillende 
invalshoeken en aan de hand van concrete voorbeelden hoe pedagogische inzichten over de 
onderwijspraktijk dienstbaar kunnen zijn aan die praktijk. Daarbij gaat het vooral om de vraag 
wat vruchtbare manieren zijn om de relatie tussen onderzoek en praktijk zo goed mogelijk tot 
stand te brengen en in stand te houden. Daarbij tonen de bijdragen onder andere dat als 
onderzoek dienstbaar wil zijn aan de onderwijspraktijk, men er rekening mee moet houden dat 
onderwijs geen kwestie is van de inzet van al dan niet effectieve interventies, maar dat 
onderwijsprocessen complexe, communicatieve processen zijn die beogen de vorming van 
leerlingen op gang te brengen.  

 

 Interaction online : creative activities for blended learning / Clanfield; 
Hadfield. - Cambridge: Cambridge University Press, 2017. - 223 p.. - ISBN: 
978-1-316-62917-8 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 inte 

This book is for teachers Interested in incorporating interaction online into 
their teaching. Interaction Online is a valuable resource for anyone who 
wants to incorporate an aspect of online interaction in their language 
teaching. It is relevant for use with online, blended or face-to-face courses 

and appropriate for a wide range of teachers and learning contexts. This handbook contains 
over 75 tried and tested activities, the majority of which can be carried out either synchronously 
or asynchronously. Activities are purposeful and foster interaction between and among 
learners and instructors, rather than between learner and machine, and make use of generic 
tools and applications, such as discussion forums, instant message services and Facebook.  
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Het lokaal als instrument : stap voor stap naar een passende 
opstelling / Egmond, van. - Lottolearn.nl, 2021. - 1 doos (40 
kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 loka 

Met behulp van dit kaartspel ontdek je (en/of samen met collega’s) 
op een actieve en praktische manier de kracht van een passende 

opstelling voor jouw les of activiteit. Het doel van het kaartspel is bewust worden van de 
mogelijkheden, nieuwe inzichten en vooral praktische uitkomsten die direct in te zetten zijn in 
het lokaal. Je kunt het spel inzetten om tot een praktisch voorstel te komen, nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken of te experimenteren. De set bevat kaarten met leerdoelen, 
actieve werkvormen, groepssamenstellingen en klasopstellingen. Je gaat in vier stappen aan de 
slag. Na het doorlopen van de stappen heb je een concrete opstelling gekoppeld aan leerdoelen 
en werkvormen die je meteen kunt toepassen.  

 Rethinking the education of multilingual learners : a critical analysis of 
theoretical concepts / Cummins. - Bristol: Multilingual matters, 2021. - 417 
p.. - ISBN: 978-1-80041-357-3 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 reth 
 
Over the past 40 years, Jim Cummins has proposed a number of highly 
influential theoretical concepts, including the threshold and 
interdependence hypotheses and the distinction between conversational 
fluency and academic language proficiency. In this book, he provides a 

personal account of how these ideas developed and he examines the credibility of critiques 
they have generated, using the criteria of empirical adequacy, logical coherence, and 
consequential validity. These criteria of theoretical legitimacy are also applied to the evaluation 
of two different versions of translanguaging theory - Unitary Translanguaging Theory and 
Crosslinguistic Translanguaging Theory - in a way that significantly clarifies this controversial 
concept. 
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Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa? / Mertens; Seghers; 
Maegd, De; Kerckhove, Van. - Berchem: Mammoet, 2021. - 239 
p.. - ISBN: 978-94-6267-261-1. 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 kano 

Voor wie er nog aan twijfelde: corona heeft met één ruk de sociale 
ongelijkheid in het onderwijs blootgelegd. Het was geen sinecure 
de meest kwetsbare gezinnen te bereiken om de dreigende 
leerachterstand en sociale isolatie te weren. Hoopvol is dat 

scholen meer dan ooit de weg vonden naar welzijnsorganisaties om die outreach mee mogelijk 
te maken. Samen bundelden ze hun krachten om zowel het leren van de kinderen als het welzijn 
van gezinnen te garanderen. Daar valt veel uit te leren. HOGENT onderzocht samenwerkingen 
tussen onderwijs en welzijnssector die als doel hebben om gezinnen in kwetsbare leefsituaties 
beter te ondersteunen. De onderzoekers stelden vast dat die samenwerkingen broodnodig 
blijken, maar niet altijd een evidentie zijn. Deze gids wil met de vele citaten, cases en 
reflectievragen beleidsmakers op scholen, pedagogische begeleidingsdiensten, CLB's, 
brugfiguren, lokale besturen ... inspireren zodat ze hiermee aan de slag kunnen.  

 Hoezo techniek? Technische geletterdheid als link tussen onderwijs, 
bedrijf en maatschappij / Huyghe. - Leuven: Acco, 2017. - 269 p.. - ISBN: 
978-94-6344-377-7.  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 hoez 

De vraag is hoog naar hooggekwalificeerde, breed inzetbare, STEM-
geletterde medewerkers. Er is een blijvende behoefte aan profielen die 
gerelateerd zijn aan wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde 
(STEM). Bovendien prefereren bedrijven medewerkers met 21st century 
skills: initiatief nemen, flexibel zijn, probleemoplossend te werk gaan, in 
team kunnen werken... De vraag rijst hoe onderwijs en maatschappij de 

nodige aandacht kunnen schenken aan het opwaarderen en vormen van de huidige en 
toekomstgerichte, technische, geletterde profielen. Hoe men van leerlingen en medewerkers, 
probleemoplossers, competente teamspelers en initiatiefnemers kan maken. Hoezo techniek? 
maakt je deelgenoot in de zoektocht naar wat techniek is en gaat na wat de links zijn tussen 
techniek, onderwijs, bedrijf en maatschappij. Dit boek start met de evolutie van 
techniekonderwijs over de tijd heen. Daarna worden percepties en misconcepties geanalyseerd 
en (academisch) weerlegd. De voorstellen van de Vlaamse regering om meer technische 
beroepen aantrekkelijker te maken (TOS21) komen aan bod, het technisch proces wordt 
bekeken op basisniveau en op het niveau van de meerwaardezoeker. Via diverse practica en 
leerprikkels kunnen leerlingen gestimuleerd worden om los te komen van het traditionele, 
reproductieve denken. Er is ook aandacht voor samenwerkingsvormen, de evolutie van 
samenwerken en de positie van de leerkracht daarin en ten slotte komen de bedrijven in beeld. 
Hoezo techniek? richt zich tot iedereen met interesse voor techniek, van kleuterleiders, 
leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs, tot lerarenopleiders, 
bedrijfsleiders en beleidsmakers.  
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Erken de ongelijkheid : de kracht van diversiteit in onderwijsteams / 
Bijlsma; Keyser. - Huizen: Pica, 2021. - 112 p.. - (Leiderschap in de 
onderwijspraktijk; 2021: 1). - ISBN: 978-94-93209-21-3.  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 krac 

Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende 
leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt 
mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit 
komt het leren van leraren en het leren van leerlingen ten goede en 
versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school. Toonaangevende 

onderwijsexperts geven hun visie op dit onderwerp. Zij benadrukken vanuit hun expertise, 
ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Zij gaan daarbij in op de 
vragen rondom het erkennen van ongelijkheid en de inzet van anders opgeleide leraren in de 
school. Ze zijn kritisch, schrijven harde statements over het huidige onderwijs en prikkelen de 
lezers na te denken over hun eigen schoolorganisatie.  

 
Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs : handreiking / 
Grinten, van der; Muller; Hajer; Kerkhoff. - Utrecht: VO-raad, 
2021. - 6 p. 
URL: https://bit.ly/3Iwcv0 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 nieu 

In opdracht van de VO-raad is in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, 
Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht hoe het 
onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. 
Daarbij geholpen door experts uit de psychosociale hulpverlening, ouderorganisaties, de 
Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW en aangevuld met wetenschappelijke kennis 
over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen. Deze kennis is gebundeld in de handreiking 
‘Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs’ De handreiking wordt in delen uitgebracht. In juli 
werd het eerste deel gepubliceerd, dat zich richt op het thema 'Nieuwkomers welkom heten'. 
Op 1 oktober is hier het deel over ‘Taal, talen en talenten' aan toegevoegd. Later volgen nog 
delen over ‘Regionaal samenwerken’ en ‘Maatwerk bieden’.  
Diversiteit in het team; Kinderopvang als actieve speler in de wereld. De kaartenset werd 
ontwikkeld voor pedagogische medewerkers, leerkrachten en studenten onder begeleiding van 
een coach of docent. 

De sociale functie van kinderopvang / Vandevoort; Libin. - Brussel: Politeia, 
2015. - 64 p. - (Cahier kinderopvang; 2015). - ISBN: 978-2-509-02892-1.  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 soci 
 
Lokale besturen spelen een grote rol in de bestrijding van kinderarmoede. 
Ze beschikken hiervoor over verschillende hefbomen. Kinderopvang kan 
daar een van zijn. Dit 'Cahier Kinderopvang' onderzoekt de relatie tussen 
kinderarmoedebestrijding en kinderopvang. Van het bestuursniveau tot de 
praktijk, in dit 'Cahier Kinderopvang' vind je de inspiratie om lokaal aan de 

slag te gaan. De reeks 'Cahier Kinderopvang' biedt verantwoordelijken en medewerkers in de 
kinderopvang inspiratie, informatie en werkinstrumenten om de opvang nog professioneler, 

https://bit.ly/3Iwcv0
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veiliger en kwaliteitsvoller te organiseren. Bij elk Cahier krijg je ook toegang tot de website 
www.cahierkinderopvang.be, waar je de werkinstrumenten, klaar voor gebruik, kan 
downloaden. 
 

Talen die de school in komen : kansen voor een multidiverse 
basisschool / Peters. - Tielt: LannooCampus, 2021. - 287 p.. - ISBN: 
978-94-014-7356-9.  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tale 

Dit boek gaat over een positieve kijk op meertaligheid in basisscholen. 
Wat betekent de aanwezigheid van diverse thuistalen voor een 
schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in 
een taal die ze niet (volledig) beheersen? De auteur pleit ervoor 
meertalige leerlingen de ruimte te geven hun thuistaal te gebruiken en 
er zelfs beroep op te doen. Het boek geeft ook advies rond een zinvol 

taalbeleid op school. De afgedrukte downloads die de auteur bij het boek voorziet, zijn bij het 
boek ingesloten.  

Teamzorg is zelfzorg : werken in een gezonde schoolcultuur / Ruytter, 
De; Martin. - Brussel: Politeia, 2020. - 216 p.. - (Beleid voeren in het 
onderwijs; 2020: 2). - ISBN: 978-2-509-03796-1.  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 team 

Stressklachten, burn-out en andere psychosociale klachten van leraren 
en schoolleiders, ze zijn een realiteit. Zeker in volle Corona-pandemie. De 
bezorgdheid leeft niet alleen bij wie er zelf mee te maken krijgt, maar ook 
beleidsmakers en andere actoren in en rond onderwijs zetten dit thema 
op de agenda. Zowel op de schoolvloer als aan beleidstafels klinkt 
geregeld dat leraren en vooral schoolleiders meer aan zelfzorg moeten 

doen en dat ze daarvoor beter toegerust moeten zijn. Dit themanummer verbreedt de 
aandacht voor zelfzorg en richt de blik ook op teamzorg. Zelfzorg blijft uiteraard voor elk 
teamlid een individuele uitdaging, maar teamzorg, gekaderd in een structureel schoolbeleid, is 
een verantwoordelijkheid van iedereen. Het behoort zelfs tot de kern van kwaliteitsverbetering 
in onderwijs. In die zin hebben schoolleiders een verantwoordelijke rol in de uitbouw van een 
gezonde schoolcultuur. Van waar komen de stressklachten? Deze publicatie beantwoordt die 
vraag. Maar we reiken vanuit een stevige onderbouwing ook concrete instrumenten aan om 
beleid te voeren rond team- en zelfzorg.  

 
Onderwijs van de toekomst : de impact van internationale 
dialoog / Moons; Raw; Bauwens. - Brussel: eNSPIRED, [s.a.]. 
- 95 p. 
URL: https://adobe.ly/3oBNZmM 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 impa  
 
Deze publicatie geeft een overzicht van acht jaar eNSPIRED, 

het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Acht jaar van internationale dialoog en 

https://adobe.ly/3oBNZmM


8 
 

uitwisseling over globale onderwijsuitdagingen. In de publicatie zijn de inhouden gebundeld 
die in de loop van die jaren aan bod kwamen en wordt verwezen naar de materialen die 
ontwikkeld werden. Deze blijven online beschikbaar. Lees, bekijk, beluister en gebruik ze.  

 
 
Wij zijn samen verschillend : over diversiteit en verbinding in 
kinderopvang en onderwijs: kaartenset / Barrio Saiz, del; Keulen, van. 
- Mutant, 2021. - 1 v. (NP). 
URL: https://bit.ly/3y6hkcs 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 wijz 

Deze kaartenset is gebaseerd op het Pedagogisch kader Diversiteit in 
kindercentra 0-13 jaar van Anke van Keulen en Elly Singer. Dat gaat 

over hoe professionals in de kinderopvang kunnen bijdragen aan een samenleving waarin elk 
kind een plaats heeft. De diversiteitskaarten hebben als doel bewustwording over het thema 
diversiteit, het vergroten van kennis en het oefenen met pedagogische activiteiten. Ze bieden 
informatie, oefeningen, tips en reflectievragen over 5 thema's: Diversiteit en inclusie; Gezinnen 
in soorten en maten; Kinderen en diversiteit; 

 Handbook of home language maintenance and development : social 
and affective factors / Schalley; Eisenchlas. - Boston, Mass.: De 
Gruyter Mouton, 2020. - ix, 522 p.. - (Handbooks of applied 
linguistics; 18). - ISBN: 978-1-5015-1689-4.  
Vindplaats Antwerpen: ro 4 hand 

Een blik op conferentieprogramma's en werkzaamheden toont de 
huidige interesse op het gebied van sociale en affectieve factoren in 
het onderhoud en de ontwikkeling van de thuistaal. Tot op heden is 
onderzoek over dit onderwerp echter fragmentarisch gepubliceerd, 
ondergebracht onder de meer algemene paraplu van 'tweetaligheid'. 

Binnen het onderzoek naar tweetaligheid is er een uitgebreide verkenning geweest van 
linguïstische en psycholinguïstische perspectieven enerzijds en onderwijspraktijken en 
resultaten anderzijds. Ter vergelijking: sociale en affectieve factoren - die ertoe leiden dat 
mensen de taal behouden of veranderen - zijn onvoldoende onderzocht. Dit is het eerste deel 
dat de verschillende onderzoekslijnen samenbrengt naar sociale en affectieve factoren bij het 
onderhoud en de ontwikkeling van de thuistaal, variërend van het microniveau (beleid en 
praktijken op het gebied van gezinstaal), tot het mesoniveau (gemeenschapsinitiatieven) en de 
macroniveau (mainstream onderwijsbeleid en de uitvoering ervan). Het volume biedt een 
brede blik over de onderzochte contexten en populaties. Bijdragers van over de hele wereld 
vertegenwoordigen verschillende onderzoeksparadigma's en perspectieven en bieden een 
overzicht van dit bloeiende veld.  

https://bit.ly/3y6hkcs
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 Differentiëren in alle vakken : 101 werkvormen en tips voor het 
voortgezet onderwijs / Keijzer; Gils, Van; Verheggen. - Bussum: 
Coutinho, 2018. - 127 p.. - ISBN: 978-90-469-0647-7.  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 diff  

Differentiëren in alle vakken bevat een groot aantal werkvormen en tips 
die helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in de lessen. 
Elke werkvorm is opgesteld volgens het model Volledige instructie, 
waarin doel, actie, aanpak, hulp, tijd en opbrengst worden aangegeven. 
Bij elke werkvorm is aangegeven of deze vooral geschikt is om leerlingen 
te helpen onderdeel van de leerstof te onthouden, te begrijpen of toe 

te passen. In een differentiatietabel vind je mogelijkheden om te variëren in niveau, tempo, 
inhoud en interesse, leervoorkeuren en begeleiding. Het boek is bedoeld voor (aankomende) 
leraren in alle vakken, in alle soorten secundair onderwijs.  

 Gemotiveerd leren en lesgeven : de kracht van intrinsieke motivatie / 
Ros; Castelijns; Loon, van; Verbeeck. - Bussum: Coutinho, 2020. - 168 
p.. - ISBN: 978-90-469-0733-7. -  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gemo 

Dit boek geeft, gebaseerd op onderwijsonderzoek, heldere en 
duidelijke aanwijzingen over wat je als leraar moet weten over 
motivationele processen en wat je als leraar zelf kunt doen om de 
intrinsieke motivatie van leerlingen te ondersteunen. De theoretische 
uitgangspunten worden concreet gemaakt door casussen van 
klassensituaties. Ook worden praktische tips en suggesties aangereikt 

om zelf uit te proberen, zoals checklists en voorbeelden van leraargedrag. Verder wordt er 
verdiepende uitleg gegeven voor wie meer wil weten over een bepaald onderwerp. De 
hoofdstukken kunnen in chronologische volgorde of in een andere volgorde gelezen worden. 
Je start wel best met het eerste hoofdstuk, waarin onder andere de zelfdeterminatietheorie 
wordt toegelicht, die centraal staat in de overige hoofdstukken. Er is een apart hoofdstuk 
gewijd aan het omgaan met ongewenst gedrag in de klas en de rol van motivatie daarbij. Het 
boek is bedoeld voor (toekomstige) leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs. 

 Kleuterleerkracht : het naslagwerk voor kwaliteitsvol onderwijs / 
Dierickx; Koelman. - Gent: Academia Press, 2021. - 351 p.. - ISBN: 
978-94-014-7647-8 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kleu 

Moeten kleuters meer kansen krijgen tot vrij spel in de klas of 
hebben ze meer impulsen en begeleiding nodig? Hoe bouw je aan 
een sterke leerkracht-kindrelatie? Waarom kunnen kleuters zo 
moeilijk op hun beurt wachten, en hoe kan je dit met hen oefenen? 
Spreken kleuters altijd de waarheid? Hoe kan je aan jonge kinderen 
grenzen stellen zonder te straffen en belonen? Op deze en andere 
vragen formuleren de auteurs van Kleuter-leer-kracht een 

antwoord, gebaseerd op kennis uit de onderwijswetenschap en ervaringen van 
kleuterleerkrachten. Dit boek biedt veel tips en adviezen voor iedereen met interesse of 
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betrokkenheid in het kleuteronderwijs. Over hoe alles in je klas begint met het graag zien van 
kleuters, maar ook over de ideale klasinrichting, executieve functies, educare en nog veel meer.  

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen : een praktisch handboek 
voor leerkrachten in het basisonderwijs / Coppens; Schneijderberg; 
Kregten, van; Schupp. - Amsterdam: SWP, 2021. - 335 p.. - ISBN: 
978-90-8560-109-8.  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 lesg 

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het 
reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in 
zichzelf en anderen. Doordat ze dagelijks te maken hebben (gehad) 
met onveilige of zeer stressvolle omstandigheden, zijn hun hersenen 
gericht op overleven in een bedreigende omgeving. Het gedrag van 
deze kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen. Dit kan 

leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische 
handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht 
van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. School kan hiermee in het leven 
van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken. De laatste jaren is er in Nederland 
veel ervaring opgedaan met traumasensitief onderwijs. In deze volledig herziene versie nemen 
de ervaringen van onderwijsprofessionals en die van als kind getraumatiseerde 
(jong)volwassenen een belangrijke plaats in. Steeds duidelijker wordt dat traumasensitief 
onderwijs goed is voor álle leerlingen en leerkrachten, in het regulier én in het speciaal 
onderwijs. In de onderhavige versie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen 
beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Bij het boek zijn 
gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en 
reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas.  

 De ontwikkeling van het kind / Verhulst. - Assen: Uitgeverij Koninklijke 
Van Gorcum, 2021. - XI, 199 p.. - ISBN: 978-90-232-5770-7.  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 ontw 

Dit standaardwerk beschrijft de normale ontwikkeling en de invloeden op 
de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. De levensfasen vanaf de 
prenatale periode tot en met de adolescentie worden op een 
overzichtelijke manier weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van 
vaardigheden die kinderen en adolescenten binnen de belangrijkste 
domeinen verwerven; denk aan taal, denken, gedrag, emoties en sociale 

relaties. In deze elfde, herziene druk is meer aandacht voor de ontwikkeling van adolescenten 
dan voorheen. Het boek sluit aan bij de praktijk en is naast leerboek ook te gebruiken als 
naslagwerk voor ouders.  
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 Van brokkelbrein naar focus : praktijkgids voor docenten over aandacht, 
social media en het brein / Dirksen; Compernolle; Verreck. - Synaps, 
2021. - 224 p.. - ISBN: 978-90-822862-1-2 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 vanb 
 
Appjes, berichtjes, online gaming, filmpjes delen – social media zijn 
fantastisch, zeker voor een adolescent. Maar diezelfde social media 
verstoren vaak de noodzakelijke aandacht én echte pauzes tijdens 
onderwijs en huiswerk. Gevolg: een brokkelbrein en negatieve invloed op 
leren. De auteurs laten zien hoe drie breinnetwerken uit balans raken 

door frequent socialmedia-gebruik. Maar bovenal geven zij tips om die balans te herstellen 
zodat aandacht makkelijker vast te houden is. Dit doen zij aan de hand van de nieuwste 
wetenschappelijke bevindingen en meer dan vijftig praktijkvoorbeelden. Inclusief een 
voorbeeldles voor leerlingen over social media en brein, vormgegeven met de zes didactische 
breinprincipes. 

Leren in de educatie : lesgeven, begeleiden en faciliteren / Bohnenn; 
Hollander, den; Vaske. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 256 p.. - ISBN: 978-90-8696-584-7.  
Vindplaats Antwerpen: bl 5 lere 

Er is de afgelopen tien jaar veel veranderd in de volwasseneneducatie. 
Door online leren, door aandacht van de overheid voor laaggeletterdheid 
en doordat vrijwilligers steeds belangrijker worden bij de ondersteuning 
van docenten. Bij dergelijke ontwikkelingen hoort een geactualiseerde 

opvolger van het Handboek NT1 voor docenten en opleiders uit 2009. In Leren in de educatie, 
Lesgeven, begeleiden en faciliteren staan artikelen over verschillende aspecten van de 
volwasseneneducatie in de context van een leven lang ontwikkelen. In dit boek leer je niet 
alleen over de inhoud van volwasseneneducatie. Het wil ook antwoord geven op vragen als: 
Hoe toets je bijvoorbeeld volwassenen? Hoe leer je volwassenen werken met nieuwe media? 
Hoe geef je les in basisvaardigheden aan NT1-ers? Hoe leer je ze beter lezen en beter schrijven? 
Wie is de doelgroep precies en wat zijn de cijfers rondom laaggeletterdheid?  
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Nieuws, diversiteit en democratie : trends, bedreigingen en nieuwe 
paden / Verhoest; Haenens, d', Leen. - Brussel: ASP, 2021. - 146 p.. - 
ISBN: 978-94-6117-118-4 
Vindplaats Antwerpen: ge 01 nieu 

Nieuwsdiversiteit is van groot belang voor de uitbouw en het behoud van 
een deliberatieve democratie. Diversiteit gaat daarbij zowel over de 
inhoud, de opinies als de actoren die in het nieuws aan bod komen. 
Nieuws, diversiteit en democratie doorprikt een aantal 
wetenschappelijke en politieke mythes over het ontstaan van filter-
bubbels en polarisering van het nieuwsaanbod. Hoe kan het dat het 

aanbod van nieuwskanalen toeneemt en de diversiteit van de inhoud toch verschraalt? Hoe 
komt het dat meeste mensen een divers nieuwsmenu aanhouden en daar relatief eenzijdige 
informatie aan overhouden? Deze en andere vragen worden in dit boek op inzichtelijke manier 
toegelicht, op basis van onderzoek dat de toetssteen van de internationale kritiek heeft 
doorstaan. Het boek besluit met een herbronning over de rol en functie van de media als 
leveranciers van informatiediversiteit. De auteurs beargumenteren dat de mainstream media 
in de nieuwe media-economie een primordiale rol blijven spelen als hoeders van de 
democratie. Opties over hoe journalisten kunnen blijven bijdragen tot meer (nieuws)diversiteit 
worden voorgesteld.  

 Welkom in een onzichtbaar Antwerpen / Pax Christi 
Vlaanderen. - Antwerpen: Pax Christi, 2021. - 6 p. 
URL: https://bit.ly/31DNMGS 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.1 welk 

Deze Antwerpse wandeling duurt ongeveer 2 à 2,5 
uur en is gemaakt door mensen zonder wettige 
verblijfplaats. Op een route van 7 kilometer door het 

toeristische stadshart, vertellen gidsen zonder wettige verblijfplaats je meer over Antwerpen. 
Ze nemen je mee doorheen de stad en delen hun ervaringen en verhalen. Die kleuren het licht 
in de straten soms compleet anders in dan wat we door onze eigen bril zien. Waar kan je terecht 
en waar moet je op je tellen passen? Wat betekenen bekende gebouwen voor jou? Wanneer 
kan je even neerzitten op een pleintje? Hoe anders kijk je naar een verkeerslicht als je geen 
papieren hebt? Je kan een digitale versie van de gids downloaden op je telefoon en er 
eenvoudig in doorklikken om de verhalen te beluisteren òf je kan de afdrukbare 
routebeschrijving meenemen en de QR codes voor de gidsverhalen onderweg scannen.  

https://bit.ly/31DNMGS
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 Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten : de psychologie van 
demoniseren / Alon; Omer. - Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam, 
2021. - 202 p. - ISBN: 978-90-8850-992-6.  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 gewe 

Ieder mens verlangt geluk en wil niet lijden, aldus de Dalai Lama in het 
voorwoord. Maar disharmonie, strijd en geweld veroorzaken altijd 
leed. Vaak plotseling en onverwacht komen we in processen terecht 
waarin we de ander, of de andere groep, als vijand zien. We zien die 
ander dan alleen in een negatief daglicht, maken er een 'monster' 
(demon) van dat uit alle macht moet worden bestreden. De methode 

van geweldloos verzet (constructief strijden) biedt mogelijkheden anders naar 'de ander' te 
kijken en ernaar te handelen. Dit boek laat zien hoe we geweldloos verzet kunnen toepassen, 
zowel binnen therapie als bij (grote) conflicten. De auteurs leggen uit hoe dit werkt en laten 
met casestudy's manieren zien hoe we dit 'wij-zij'-denken in onszelf met behulp van de 
principes van het geweldloos verzet kunnen bestrijden. Geweldloos verzet is een houding die 
veel wordt ingezet binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg, psychotherapie, 
pedagogiek en onderwijs, alsook bij maatschappelijke vraagstukken rondom gezag. Denk hierbij 
aan kwesties die vaak leiden tot polarisatie en de roep om hard op te treden waardoor situaties 
verder escaleren en de verbinding tussen groepen verder buiten bereik raakt. Dit boek gaat 
over de grondslag en het gebruik van geweldloos verzet in therapie bij gezinnen en (ex-)relaties. 
Ook worden middels casuïstiek uit Israël (politie en leger) voorbeelden gegeven van 
toepassingen bij sociale onrust en grotere conflicten. Nahi Alon is klinisch psycholoog en 
mededirecteur van Psycho-Dharma, een instituut gewijd aan boeddhistische psychologie. Hij is 
tevens docent aan de opleiding Boeddhistische Psychologie van de Universiteit van Tel Aviv. 
Haim Omer is naast auteur hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Tel Aviv en 
gespecialiseerd in het werken met ouders en docenten van kinderen met gewelddadig en 
(zelf)destructief gedrag.  

 De goede immigrant / Dipsaus Podcast. - Amsterdam: Uitgeverij Pluim, 
2020. - 199 p.. - ISBN: 978-90-830541-7-9.  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 goed 

Bundel met maatschappijkritische stemmen van verschillende bekende en 
minder bekende Nederlanders van kleur. In hun eigen woorden delen 
deze Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond hun 
ervaringen met racisme en visies op Nederland. De verhalen zijn 
verschillend van stijl en karakter. Sommige auteurs spreken vooral vanuit 
eigen ervaring, terwijl anderen hun verhaal ook koppelen aan 
theoretische inzichten. De ervaringen komen vaak overeen. Er lijkt geen 

ontkomen aan racisme en het benoemen daarvan is vaak lastig. Ook het gevoel dat wat ze ook 
doen, het nooit goed genoeg is, wordt door veel van de vertellers gedeeld.  
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 Competentiemanagement met kansengroepen / Laperre; Audenaert. - 
Antwerpen: Garant, 2012. - 182 p.. - ISBN: 978-90-441-2860-4.  
Vindplaats Antwerpen: ge 14 comp 

Competentiemanagement en de focus op talent zijn de sleutels tot een 
succesvolle tewerkstelling. Binnen de sociale economie bevinden zich bedrijven 
die zich al richten op de aanwezige vaardigheden en capaciteiten van hun 

werknemers, die naast het werken aan tekorten vooral ook aandacht besteden aan het 
ontdekken van sterktes en groeikansen functiegebonden maar ook functieoverstijgend. Dit 
boek biedt een volledig uitgewerkt stappenplan met opdrachten en werkinstrumenten. De 
auteurs gaan in op concrete vragen als: Hoe realiseer ik duurzame tewerkstelling voor 
kansengroepen? Hoe implementeer ik een cultuur van competentiemanagement? Hoe stel ik 
een POP - Persoonlijk OntwikkelingsPlan op met medewerkers uit de kansengroepen? Hoe kan 
ik waarderend werken met kansengroepen? Hoe leid ik werkleiders op tot professionele 
coaches? Hoe verander ik ongewenst gedrag? Alles wordt gestaafd met tal van 
praktijkverhalen, voorbeelden en tips. HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, werkleiders en 
jobcoaches zijn de eerste doelgroepen van deze publicatie.  

 Van culturele diversiteit naar inclusie / Diversiteit in Bedrijf. - Den Haag: 
Diversiteit in Bedrijf, 2020. - Kennisdocument, Diversiteitswijzer. 
URL: https://bit.ly/3lNSRnk 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 dive 

Het Kennisdocument ‘Van culturele diversiteit naar inclusie’ gaat in op 
de vraag: hoe komen we van culturele diversiteit op de werkvloer tot een 
inclusief bedrijfsklimaat? Want een werkklimaat waarin iedere 
werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht etnische 
achtergrond, cultuur of religie is positief voor elke organisatie. Het 

kennisdocument geeft een reeks adviezen en tips voor werkgevers die meer inclusie en 
diversiteit op de werkvloer nastreven. In de Diversiteitswijzer 'Van culturele diversiteit naar 
inclusie' zijn de praktische tips en adviezen uit het kennisdocument beknopt en overzichtelijk 
in kaart gebracht.  

 SDG wegwijzer : Vlaanderen verduurzamen met de agenda 
2030 van de Verenigde Naties / CIFAL Flanders. - Antwerpen: 
CIFAL Flanders, 2021. - 102 p. 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 SDGW 

Deze wegwijzer geeft een overzicht van en brengt structuur 
aan in het SDG-landschap in Vlaanderen. Je leest alles over de 
Agenda 2030, de 17 SDG's en de Agenda 2030+, die wijst op 

kritische beschouwingen en aanvullende ideeën bij de Agenda 2030. De wegwijzer wil alle 
soorten organisaties inspireren en leren werken met de Agenda 2030 en de SDG's. Dit gebeurt 
aan de hand van veel gestelde vragen (FAQ), verwijzingen naar interessante websites, links, 
documenten... en een stappenplan.  

https://bit.ly/3lNSRnk
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Verduurzamen van internationaal ondernemen : aan de slag 
met de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ter 
versterking van uw bedrijfsstrategie / Flanders Investment & 
Trade. - Brussel: Flanders Investment and Trade, 2018. - 256 
p. 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 verd 

Deze leidraad wil Vlaamse bedrijven stap voor stap begeleiden 
bij hun duurzaam internationaal ondernemen. Het eerste deel van de gids belicht het begrip 
'duurzaam internationaal ondernemen' en benadrukt enkele aandachtspunten. Het tweede 
deel maakt de vertaalslag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's naar het 
bedrijfsleven. Dit wordt vervolgens ondersteund met fiches die belangrijke en relevante info, 
tools, oefeningen en praktijkvoorbeelden bevatten.  

Nieuw België : een migratiegeschiedenis, 1944-1978 / Naegels, Tom. - Tielt: 
Lannoo, 2021. - 413 p.. - ISBN: 978-94-014-3450-8. 
Vindplaats Antwerpen: ge 15 nieu 

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het naoorlogse België, meer bepaald 
van de dertig 'gloriejaren' van wederopbouw en economische boom na de 
Tweede Wereldoorlog tot de eerste verkiezing van het Vlaams Blok in 1978. 
Het vertelt die historie met de nadruk op de mensen die uit andere landen 
hierheen gekomen zijn, en op de invloed die ze daarmee hebben gehad. 

Want de sterke groei die West-Europa toen beleefde, zou onmogelijk zijn geweest zonder de 
arbeidsmigranten uit de landen rond de Middellandse Zee. Migratie heeft van België een ander 
land gemaakt. 32% van de Belgen heeft vandaag de dag een migratieachtergrond. In de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog was dat nog geen 5%. De impact die die nieuwkomers hebben 
gehad op de Belgische samenleving - op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied - is 
immens. Dit boek vertelt enerzijds de verhalen van de immigranten zelf - vooral van de drie 
grootste etnische minderheden: de mensen van Italiaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst - 
en van de autochtonen die met hen samenleven. Maar het schetst anderzijds ook de bredere 
binnen- en buitenlandse context waarbinnen hun levens zich hebben afgespeeld. Op die manier 
wordt het ook een verhaal over 'België in de wereld' dat voor veel lezers nieuw zal zijn, 
aangezien het nu nauwelijks deel uitmaakt van onze gecanoniseerde Belgische geschiedenis 
zoals die in het onderwijs, in musea of in de media wordt overgedragen.  
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Met baby's en kleuters op weg naar een leven lang lezen : een 
handleiding over leesopvoeding voor iedereen die met jonge 
kinderen en hun ouders omgaat / Centrum Basiseducatie 
Brusselleer [Brussel]. - Brussel: Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, 2020. - 11 p.. - ISBN: 1281870973 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 metb 

Vanuit verschillende hoeken groeit het inzicht dat het lezen, 
voorlezen en verspreiden van boeken niet de enige weg naar 
leesmotivatie is. Elk gezin en elke opvoedingssituatie is anders. 
Deze handleiding ondersteunt ouders en professionals bij de 
leesopvoeding die zij, vaak onbewust, aan baby's en kleuters 
geven. Centraal staan vijf basisboodschappen die het proces van 

de taalverwerving van kinderen volgen. Ze zijn opgebouwd van algemene acties naar meer 
specifieke.  

 
Bagage : kennis van de Nederlandse maatschappij / Koot. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2017. - 224 p.. - ISBN: 978-90-469-0564-7. - 
ISBN: 1113834395 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.6.2 baga  
Bagage brengt inburgeraars kennis van de Nederlandse 
maatschappij bij aan de hand van tien thema's:  

 Hoe ziet Nederland eruit?  

 Omgaan met Nederlanders  

 Gezondheid  

 Wonen  

 Dienstverlenende instanties  

 Opvoeding en onderwijs  

 Werken  

 De geschiedenis van Nederland  

 Normen en waarden  

 Politiek.  
Elk hoofdstuk bevat twee soorten vragen: vragen die cursisten zelfstandig kunnen 
beantwoorden, en vragen waarover ze met de groep kunnen discussiëren. Ieder hoofdstuk 
eindigt met een lijst met praktijkopdrachten waarmee de cursist de opgedane kennis kan 
oefenen en/of in de praktijk toepassen. Bagage richt zich tot de hoogopgeleide NT2-cursist 
die minimaal niveau A2/B1 heeft en moet inburgeren. De unieke code in het boek geeft 
toegang tot online studiemateriaal (werkbladen voor de praktijkopdrachten, aftekenlijsten en 
toetsen, proefexamens voor het examen KNM).  
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Alfabet / Dematons, Charlotte. - Amsterdam: Hoogland & Van Klaveren, 
2020. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-8967-327-5 
Doelgroep:  - jaar3-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 alfa 

 
Dit zoekboek brengt alle letters van het alfabet tot leven. Elke pagina is 
gewijd aan een letter en bevat vele mooie tekeningen van dingen, 
mensen en dieren die telkens met diezelfde letter beginnen. Als rode 
draad kan je de letterdief zoeken die een letter en een voorwerp steelt. 

Met de bijhorende gratis app worden alle woorden in het boek zichtbaar, er zijn 3000 woorden 
te ontdekken. Op deze website vind je lijsten met de woorden bij het boek alfabet van Charlotte 
Dematons. Open de website op tablet, laptop of computer om de woorden te localiseren.  
 

 Aap leest een letter / Gielen; Lierde, Van. - Mechelen: Baeckens, 
2020. - 1 v. (<NP>), lessuggesties. - ISBN: 978-90-5924-782-6. 
Doelgroep:  5-6 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 aapl ; 
 
Als specialist in beginnende geletterdheid weet Isabelle Gielen op 
welke manier je een kind het leren van letters het best kunt aanreiken. 
Het alfabet is daarbij niet het meest logische werkinstrument. Want de 
a van appel is niet dezelfde a als de aa die je hoort in avond, en de e 
van emmer is niet dezelfde e als de ee die je hoort in egel. Daarom 

groeide het idee een letterboek te maken waarbij niet wordt uitgegaan van het alfabet, maar 
van de manier waarop kinderen leren lezen. De keuze van de klanken die aan bod komen is 
weloverwogen, net als de volgorde waarin ze aan bod komen. Dit boek begint daarom niet met 
de a, maar met de k en de i. Want het eerste woordje dat veel kinderen leren op school, is ‘ik’. 
Dit boek sluit dus zeker aan bij de leesmethodes die op school gebruikt worden. Geschikt voor 
derde kleuterklas en eerste leerjaar. Met lessuggesties op de site van de uitgever.  
 

Bas past op opa / Binsbergen, van; Stam. - Heerenveen: Bas 
Educatie, 2016. - 20 p.. - ISBN: 978-90-8901-357-6.  
Doelgroep:  3-6 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 Basp 

Bas is dol op zijn opa. Als mama en papa gaan winkelen, past opa 
op Bas. Wat een pret! Samen verzinnen ze de leukste spelletjes. 
Wie past nu eigenlijk op wie? Het VVE-programma Doe meer met 
Bas richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 

De combinatie van spelen, leren en werken stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling. De 
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ontwikkelingsdomeinen die in het programma worden behandeld zijn taal, voorbereidend 
rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek.  

 Lekker bakken? Reken maar! 20 recepten voor pientere bakkertjes / 
Collignon; Gréban. - Averbode: Uitgeverij Averbode, 2021. - 126 p.. - 
ISBN: 978-2-8081-3257-2.  
Doelgroep:  3-6 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 lekk 

Bij elk van de 20 recepten in dit boek horen eenvoudige wiskunde-
opdrachten die met die recepten te maken hebben. Je kleine chef-koks 
leren op een ongedwongen en speelse manier de basisbegrippen van 

wiskundige initiatie. Ze worden ook uitgedaagd om zelfstandig en creatief aan de slag te gaan 
in de keuken. Knoeien mag! Aan de hand van rijkelijk geïllustreerde stappenplannen, allerlei 
tips en visueel voorgestelde lijsten van ingrediënten en benodigdheden maken kleuters kennis 
met nieuwe woordenschat, ontwikkelen ze hun tijdsbesef en fijne motoriek … Achteraf 
genieten ze van de eigen inspanningen door heerlijk te smullen.  

 Op weg naar rekenen : een remediërend programma voor 
kleuterrekenen / van Luit; Toll. - Doetinchem: Graviant, 2013. - 
126 p. Ringmap + 3 x 40 vragenkaartjes (1ste, 2de en 3de niveau), 
25 dierenkaartjes (rode hoek), 20 fruitkaartjes (groene hoek),3 x 
20 getallenkaartjes gele, bruine en roze hoeken en 48 
opdrachtkaartjes. - ISBN: 978-94-91337-11-6 
Doelgroep:  3-6 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 opwe  
 

Werkmap gecijferd bewustzijn : aan de slag met getalbegrip, meten en 
meetkunde in groep 1 en 2 / Bouwman; Huizenga; Kaskens. - 
Amersfoort: CPS, 2020. - 270 p.. - ISBN: 978-90-6508-136-0.  
Doelgroep:  - jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 werk  
 

De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 
naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen 

met kleuters vorm te geven en tijdig achterstanden te signaleren. De werkmap is opgebouwd 
rond de drie domeinen getalbegrip, meten en meetkunde. Door kinderen ervaringen te laten 
opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, 
meten en meetkunde, legt u een stevig fundament voor beginnende gecijferdheid. Iedere 
activiteit is in een betekenisvolle context geplaatst, waarin het redeneren over rekentaal, 
cijferkennis en spel in hoeken zijn verweven.  
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Taal en teken : technisch lezen bij nieuwkomers / Bakker. - [S.l.]: HCO, 2016. - 32 p.. - ISBN: 
1281816396 
Doelgroep:  7-12 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.11.2 taal ; 

Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel voor leerkrachten in basisscholen die de beginsituatie 
van anderstalige nieuwkomers in kaart willen brengen en een leerlijn voor technisch lezen 
willen uitzetten. Het bevat een leestoets in 12 talen.  

Zeven blauwe koeien / Aguilera, Ana; Ferrer; 
Dale; Sterkens. - Zoersel: VZW Herkes, 2019. - 
31 p.. - (Nik-nak; 2019: 6). - ISBN: 978-94-92410-
98-6.  
Doelgroep:  5-10 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 nikn 

De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug 
tussen de moedertaal en een vreemde taal, voor 

kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd 
met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - 
kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor 
ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. 
Dit is het verhaal van een droom, een grote illusie. Het begint wanneer zeven blauwe koeien 
besluiten om naar de sterren en de maan te gaan… Ze weten dat het niet makkelijk is, maar ze 
proberen het. Dat is wat telt. En het heeft gevolgen, niet alleen voor hen? Dit is de Nederlands-
Franse versie van het boek.  

 Wereld vol woorden / Dalhuisen; Kraal; Groot, de; Berg, van den; 
Wit, de; Smit. - Rotterdam: Ced-Groep, 2019.. - ISBN: 978-90-
5676-073-1 
Doelgroep:  - jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 were 

Wereld vol Woorden is speciaal lesmateriaal voor nieuwkomers 
van 6 t/m 11 jaar op de basisschool. Met Wereld vol Woorden bied 
je de eerste basis van het Nederlands aan. Leerlingen leren de 

frequente basiswoorden (BAK) en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. 
Het materiaal is geschreven door en samen met leerkrachten uit de praktijk. Het materiaal 
bestaat uit twee ringbanden (Blok A en Blok B) met elk 8 thema's. In Blok A zit bovendien het 
klankkatern, en in Blok B zit de algemene handleiding.  



20 
 

 Beste boekenjuf/meester 2021 / [s.n.]. - Brussel: Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie, CANON Cultuurcel, 2021. - 55 p. 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 best  
 
De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke aandacht en 
waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet van leerkrachten voor 
leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. In deze 

publicatie komen laureaten, genomineerden en mensen uit het vak aan het woord. Het 
middenkatern bevat leeskaarten met handleiding. 
 

 Letterfeest : veilig leren lezen / [s.n.]. - Meerhout: Zwijsen, 2021. 
- 1 doos (1 handleiding/spelregels, 12 (2x6) dubbelzijdige 
spelkaarten, 1 kleurendobbelsteen, 1 zandloper, 2 uitwisbare 
stiften, 1 puntenkaart/taaldiploma). - ISBN: 978-90-487-3895-3 
Doelgroep:  7-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett 

Met deze spelletjes oefenen kinderen spelenderwijs met taal. Alle 
spelletjes kunnen alleen of met z'n tweeën worden gespeeld. De 

zandloper maakt het extra spannend. Wie verzint de meeste woorden met de gegooide 
beginletter? Of wie maakt de meeste zinnen binnen de zandlopertijd? De scores hou je bij op 
de scorekaart. Doordat de stiften uitwisbaar zijn, kunnen de taalspelletjes eindeloos gespeeld 
worden. Elk spel wordt op twee niveaus aangeboden, zodat kinderen van verschillende 
leeftijden met elkaar kunnen spelen. De taalspellen dragen bij aan het vergroten van de 
woordenschat.  

Het geheim van de smid : theaterlezen over beroepen / Kraijo, Ineke; 
Verhelst; Wit, de, Juliette. - Dordrecht: De Inktvis, 2021. - 127 p.. - 
ISBN: 978-90-75689-95-2 
Doelgroep:  7-12 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 gehe  
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
In dit boek staan allemaal verhalen, weetjes, moppen en versjes over 
beroepen. De teksten zijn allemaal opgeschreven als dialoog, zodat 

kinderen samen hardop kunnen lezen. In het boek werden ook tips voor theaterlezen 
opgenomen. 
 

 Lees mee met prinses Arabella / Freeman, Mylo. - Wielsbeke: De 
Eenhoorn, 2021. - 87 p.. - ISBN: 978-94-6291-571-8.  
Doelgroep:  5-7 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 lees 

Het eerste leesgroeiboek van Prinses Arabella Na de succesvolle 
prentenboekenreeks groeit Arabella nu mee met haar fans. Grappige, 
vrolijke verhalen in de wereld van deze optimistische en ondernemende 
prinses, van AVI-Start tot en met AVI-M4. Ontdek samen met prinses 
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Arabella de wondere wereld van letters en taal. In dit leesgroeiboek beleeft Arabella allerlei 
kleine avonturen. Voor prinsessen is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. 
Daarom gaat prinses Arabella naar school. Ze beleeft ook avonturen met haar familie en 
vrienden. En op het einde van elk verhaal weet Arabella ons steeds vrolijk te verrassen. In dit 
boek vind je vijf verhalen. - kus voor de juf (AVI-start) - naar zee (AVI-M3) - De tuin (AVI-M3) - 
Kwijt! (AVI-E3) - Jarig (AVI-M4) 

Vik en tuur aan het stuur / Wille, Riet; Daenen, 
Frank. - Eke: De Eenhoorn, 2021. - 1 v. (<NP>). - 
ISBN: 978-94-6291-575-6 
Doelgroep:  5-7 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 vike 

Een boek met twee vrolijke verhalen voor 
beginnende lezers, boordevol rijm en zoek- en 
taalspelletjes. Vik is bevriend met Tuur, zijn buur. Als 

Viks ouders niet thuis zijn, gaat Vik naar Tuur. In elke kamer doen ze iets leuks: ze eten een 
hapje in de keuken, spelen verstoppertje in de woonkamer, voetballen in de sportkamer, … Als 
Vik naar school gaat, wordt hij elke dag op een andere manier afgehaald door Tuur. Op dag 1 
gaat hij te voet. Op dag 2 neemt hij de fiets. Hij gaat ook met een kar, met de bus, met een 
koets en zelfs met een slee. Ga je met hem mee op pad?  

Doe wat je leest Plus : begrijpen en uitvoeren van geschreven 
opdrachten voor kinderen met autisme +/- 10-14j / Cornelis; 
Beversluys, Van. - Destelbergen: Sig vzw, 2021. - 1 v. (<LOS>). - 
ISBN: 978-90-5873-114-2.  
Doelgroep:  7-12 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 doew 

Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys maakten met "Doe wat je leest 
PLUS" een vervolg op "Doe wat je leest" uit 2012. Het pakket biedt 

een variatie aan opdrachten die uitgewerkt zijn vertrekkende vanuit de moeilijkheden die 
kinderen en jongeren met autisme ondervinden op het gebied van centrale coherentie, theory 
of mind en executieve functies. Doe wat je leest PLUS werd uitgewerkt voor kinderen en 
jongeren met autisme en een (rand)normale begaafdheid van ca. 10 tot 14 jaar. De vele 
oefeningen in het pakket zijn echter ook perfect bruikbaar bij andere kinderen en jongeren die 
moeite hebben met begrijpend lezen (bv. leerproblemen, ADHD, een licht mentale retardatie, 
taalproblemen).  
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 Sprookjes in het Nederlands en het Chinees van Hans Christian Andersen / 
Duijn, van; Andersen, Hans Christian. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 142 p.. - ISBN: 978-90-8696-694-3 
Doelgroep:  5-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.12.2 spro 

De sprookjes van Hans Christian Andersen zijn wereldberoemd. En ze zijn 
vertaald in veel talen. In dit boek lees je de sprookjes in twee talen: in het 
Chinees en in het Nederlands. Handig als je Chinees aan het leren bent. Of 

als Chinees je moedertaal is, en je beter wil worden in Nederlands. Sprookjes in het Nederlands 
en het Chinees is geschreven in makkelijke taal: leesniveau A2. Op de linkerpagina’s vind je de 
tekst in het Nederlands. Op de rechterpagina’s staat dezelfde tekst in het Chinees. Zo helpt de 
ene taal je met beter worden in de andere taal. Veel plezier met de kleine zeemeermin, het 
lelijke eendje, de prinses op de erwt en de andere sprookjes!  

Begrijpend lezen, lessenserie voor het VO : opdrachten en bronnen / Harnmeijer; Hemert, van. 
- Huizen: Praktijk Remedial Teaching in het Gooi, 2017. - 124 + [25 p. Handleiding 
Antwoorden] 
Doelgroep:  11-16 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.3 begr  
 

 Overhaald : gedichten en verhalen in klare taal / Duthois; Mergan; 
Pessemier; Vekeman; Muizenstaart. - Gent: Uitgeverij Academia Press, 
2021. - 211 p.. - ISBN: 978-94-014-7407-8.  
Doelgroep:  11-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 over 

'Overhaald' is een bundel met kortverhalen en gedichten in een 
eenvoudige taal geschreven. Met dit literatuurboek willen we jongeren 
vanaf 11 jaar die het Nederlands - nog - niet helemaal onder de knie 

hebben, overhalen om te lezen. De bundel is gemaakt in samenwerking met het cultureel 
genootschap Orde van den Prince, Kunstencentrum Vooruit, de Hogeschool Odisee en 
Arteveldehogeschool. Bij elk verhaal en gedicht vind je ook oefeningen, woordenschattips en 
wist-je-datjes. De aanzet voor dit boek werd bekroond met de Klasseprijs 2019. Het volledige 
lesmateriaal vind je op de website van de Arteveldehogeschool.  

 Mijn stijl / Gansewinkel, van, Annie; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2021. - 95 p.. - (Het talent van ...; 7). - ISBN: 
978-90-8696-570-0 
Doelgroep:  11-14 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

“Jouw kleren maken me vrolijk!” Soraya komt naar hem toe in de pauze. 
Bijna verklapt Marius dat hij iets aan het maken is voor haar verjaardag. 
Maar dan is het geen verrassing meer. Marius woelt door zijn krulhaar en 

glimlacht. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Marius is altijd bezig met mode, en maakt zijn 
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eigen kleding. Hoe meer kleur, hoe beter. Op school krijgt hij flauwe opmerkingen. En zijn 
ouders maken zich alleen maar druk over zijn cijfers. Gelukkig begrijpt Soraya zijn liefde voor 
mode wél. Soraya, het leukste meisje van de klas …  

 Topkok Kim / Brink, van den; Wadman. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 93 p.. - (Het talent van ...; 8). - ISBN: 978-
90-8696-574-8 
Doelgroep:  11-14 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

We hebben een probleem', zucht papa. 'We verdienen te weinig 
met Pika. En de bank wil ons geen geld meer lenen. ''Dus?', vraagt 
Kim.'Dus moeten we heel zuinig zijn', zegt mama.' Als ik maar niet 

van voetbal af hoef', zegt Kim. Mama kijkt haar met rode ogen aan. 'Dat kunnen we niet 
beloven, dushi.'Kim maakt zich zorgen. Want het gaat niet goed met Pika, het eettentje van 
haarouders. Als ze samen met Lena een kookvlog maakt voor school, krijgt ze een idee. Een 
geweldig plan om Pika te redden. Maar zijn ze nog op tijd? Kinderen van de laaste jaren in het 
lager onderwijs blijven soms wat achter in leesniveau. Om hen ook leesplezier te laten beleven 
is er nu de serie Het talent van .... Het zijn verhalen over jongeren van 12 tot 13 jaar die zich 
niet gezien voelen. Maar elk kind heeft een talent. 

 

 Vlugge vingers / Arts, Simone; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2021. - 87 p.. - (Stan in 3D; 6). - ISBN: 
978-90-8696-571-7 
Doelgroep:  11-14 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett  

Milo slikt. Zijn vingers klauwen zenuwachtig in zijn bovenbenen. 
Wat gaat vader nu weer zeggen? ‘Vanaf morgen,’ de stem van 
vader klinkt als een zachte grom, ‘kom jij iedere dag thuis met 
twintig euro.’ Milo’s vader is vaak kwaad. Dan schreeuwt hij. Of 

erger. Als Milo iets stuk maakt, wordt zijn vader zo boos dat Milo het zelf moet betalen. Maar 
hij is pas twaalf. Hoe gaat hij ooit aan dat geld komen? Milo probeert van alles, en komt steeds 
dieper in de problemen. Niemand kan hem helpen. Of toch ...?  

Zo gezegd 2.1 Nederlands voor anderstaligen. B1. Threshold 1 mondeling 
persoonlijk [Leerwerkboek] / Boeken; Page, Le; Mertens; e.a.. - Kapellen: 
Pelckmans, 2015. - 222 p., cd. - (Zo gezegd). - ISBN: 978-90-289-8262-8.  
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 zoge  

Herwerking van Zo gezegd 1.2, een methode NT 2 voor hooggeschoolde 
volwassenen, naar aanleiding van de actualisering van de 
opleidingsprofielen NT2. Met de actualisering van de nieuwe OP wil men 
beter inspelen op de individuele leerbehoeften van elke cursist. Binnen de 
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4 domeinen van het Europees Referentiekader (persoonlijk, publiek, professioneel en 
educatief) kunnen de cursisten verschillende rollen (consument, werkzoekende, vrijetijds-
besteder,...) opnemen. De goede punten van de 'oude' versie blijven behouden: functionele 
oefeningen met cyclische opbouw, authentiek lees- en luistermateriaal, aandacht voor 
leerstrategieën, systematisch werken aan verstavaardigheid en verstaanbaarheid, ... Nieuw: 
extra oefeningen per rol per domein, buitenschoolse opdrachten, brede evaluatie, digitale 
woordentrainer met 8 hulptalen,... Vanaf richtgraad 1.2 is er een opsplitsing tussen de 
mondelinge en de schriftelijke vaardigheden.  

Zo gezegd 2.1. Nederlands voor anderstaligen. B1 Threshold 1 schriftelijk 
persoonlijk [Leerwerkboek] / Boeken; Page, Le; Mertens; e.a.. - Kapellen: 
Pelckmans, 2015. - 168 p.. - (Zo gezegd). - ISBN: 978-90-289-8269-7.  
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 zoge  

Herwerking van Zo gezegd 1.2, een methode NT 2 voor hooggeschoolde 
volwassenen, naar aanleiding van de actualisering van de 
opleidingsprofielen NT2. Met de actualisering van de nieuwe OP wil men 

beter inspelen op de individuele leerbehoeften van elke cursist. Binnen de 4 domeinen van het 
Europees Referentiekader (persoonlijk, publiek, professioneel en educatief) kunnen de 
cursisten verschillende rollen (consument, werkzoekende, vrijetijdsbesteder,...) opnemen. De 
goede punten van de 'oude' versie blijven behouden: functionele oefeningen met cyclische 
opbouw, authentiek lees- en luistermateriaal, aandacht voor leerstrategieën, systematisch 
werken aan verstavaardigheid en verstaanbaarheid, ... Nieuw: extra oefeningen per rol per 
domein, buitenschoolse opdrachten, brede evaluatie, digitale woordentrainer met 8 
hulptalen,... Vanaf richtgraad 1.2 is er een opsplitsing tussen de mondelinge en de schriftelijke 
vaardigheden.  

Goedgeletterd : An en Daan: leesboek alfabetisering / Koot. - 
Bussum: Coutinho, 2021. - 92 p.. - ISBN: 978-90-469-0794-8 
Doelgroep:  volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 goed 

Met het Leesboek An en Daan kunnen Alfa-NT2-cursisten hun 
leesvaardigheid oefenen. Leesboek An en Daan bestaat uit zestien 
hoofdstukken met herkenbare thema’s zoals kennismaken, school, 
tijd, familie, kleding, het weer en de seizoenen, boodschappen 

doen en gezondheid. In elk opvolgend hoofdstuk worden steeds meer letters en klanken 
gebruikt en worden de teksten langer en complexer. Het niveau loopt van: op weg naar Alfa A, 
via Alfa B naar Alfa C. Cursisten kunnen het leesboek ook thuis zelfstandig lezen. Voor docenten 
is er een korte instructie over hoe ze het leesboek kunnen inzetten in de lessen. Leesboek An 
en Daan is geschreven voor Alfa-NT2-cursisten die voor lezen op weg zijn naar Alfa C. Het kan 
worden ingezet om leesmeters te maken en het tempo-lezen te oefenen. Het boek sluit aan op 
leerboek Goedgeletterd maar kan naast elke alfabetiseringscursus worden gebruikt zodra de 
klankzuivere letters bekend zijn. Nelleke Koot heeft 25 jaar ervaring bij het Friesland College als 
NT2-docent, docent Nederlands, coach en ontwikkelaar. Eerder schreef zij onder meer Werk 
en Taal, Bagage en Goedgeletterd.  
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 De walvishoeder : in makkelijke taal / Kamphues. - 
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2021. - 69 p.. - 
(Leeslicht; 2021: 2). - ISBN: 978-94-93095-28-1 
Doelgroep:  volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees 

Een storm teistert Nederland. Journalist Mayke Blom 
ontdekt een school gestrande walvissen. In de nachtelijke 
zandstorm ziet ze een figuur die met een schep en emmer 

de dieren nathoudt. Wat volgt is een voorzichtige kennismaking tussen een man en een vrouw 
met een volstrekt andere achtergrond. Er is de aantrekkingskracht maar ook een botsing van 
culturen: wanneer is iemand te vertrouwen, hoe begrijp je iemand echt, wanneer is er sprake 
van liefde? Mayke en Samir worstelen niet alleen met elkaar, maar ook met de buitenwacht. 
En dan is er nog een onuitwisbaar verleden dat zich blijft opdringen. De Leeslicht-reeks brengt 
bekende en minder-bekende titels in eenvoudige versie. 

 Ellebogen : in makkelijke taal / Aydemir. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 69 p.. - (Leeslicht YA; 2021: 1). - ISBN: 978-90-8696-
592-2 
Doelgroep: 15-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees 
 
De Leeslicht-reeks brengt bekende en minder-bekende titels in eenvoudige 
versie. 
Leeslicht zijn bekende romans, hertaald naar makkelijke taal. Leesboeken in 

eenvoudig Nederlands om op ontspannen manier leesvaardigheid te verbeteren en 
woordenschat uit te breiden, ook in de klas (in nt2, nt1, buso, bso, OKAN). 
Ellebogen is een Young Adult-thriller. Voor jongeren vanaf 15 jaar.  
Een complexe roman over Turkse identiteit, Koerdische identiteit en over leven in twee 
culturen. Een meisje zijn helpt daar niet bij. Iedereen houdt Hazal in de gaten, en Hazal 
ontspoort. Dit boek laat zien hoe moeilijk het is om je eigen weg te gaan als je ouders niet 
kunnen aarden in hun nieuwe land. Hazal moet vluchten en komt in Istanbul terecht ... 
 
 

 Eerlijk / Caeneghem, van, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2021. - 45 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 978-90-8696-599-1 
Doelgroep:  15-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  
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Op de markt / Caeneghem, van, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 45 p.. - (Woordwinst; 2021: 1). - ISBN: 978-90-
8696-561-8 
Doelgroep:  15-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor 

Er staat niemand bij Yero's kraam. En de hele ochtend verkoopt hij niets. De 
mensen lopen hem voorbij. En ze praten over Suzan. 'Wat is die goed! Daar 
kun je koopjes halen!' Bij mij toch ook?, denkt Yero. Wat is hier aan de hand? 
Yero verkoopt apparaten op de markt. Soms gaan de zaken goed. Soms gaan 

de zaken niet zo goed. Maar dan komt er nóg een kraam met apparaten op de markt. En dat is 
slecht nieuws voor Yero. Of niet?  

 Als je BGRPT wat ik BDL : 101 regels voor het schrijven van 
heldere en overtuigende teksten / Lemmens. - Leuven: Haystack, 
2020. - 221 p.. - ISBN: 978-94-6126-422-0 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.2 alsj 

Een geschreven tekst moet in een keer raak zijn. Kies de juiste 
woorden en iedereen begrijpt wat je bedoelt. Je zakelijke succes 
wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van je teksten. Met 

aantrekkelijke berichten, mails en rapporten maak je een goede indruk op je lezer. Wil jij ook 
teksten schrijven met meer impact? Maak dan gebruik van de 101 concrete schrijfadviezen in 
dit handboek. 'Als je BGRPT wat ik BDL' beantwoordt alle vragen die je kunt hebben over 
leesbaar en begrijpelijk schrijven. Neem je teksten serieus als je wilt dat mensen jou serieus 
nemen. Mensen vergeten hoe je heet, maar ze herinneren zich jouw vriendelijke mail.  

 Taalcompleet : leer lezen en schrijven: technisch lezen en schrijven: alfa A 
/ Blom; Geloven, van; Grevelink; Hartgers; Meester; Plattèl; Versluis. - 
Soest: Kleurrijker, 2021. - 232 p.. - ISBN: 978-94-90807-43-6 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.2 taal 

TaalCompleet Leer lezen en schrijven is dé methode om het technisch 
lezen en schrijven onder de knie te krijgen. Samen met de spreekmethode 
TaalCompleet Praat je mee? is dit de ideale basis voor de Z-route, gericht 

op het activeren, participeren en de zelfredzaamheid van de ANT2-cursist. TaalCompleet Leer 
lezen en schrijven is zowel geschikt voor analfabete als anders-gealfabetiseerde anderstaligen 
en bouwt op van niveau 0 naar Alfa B. De methode bestaat uit twee werkboeken: Alfa A en Alfa 
B met ieder hun eigen toegangscode tot de e-learning. Met TaalCompleet Leer lezen en 
schrijven werken cursisten grotendeels zelfstandig en op hun eigen niveau en in hun eigen 
tempo aan de vaardigheden lezen en schrijven. Daarnaast is er een docentenhandleiding met 
activerende en functionele lesideeën, tekstbegripvragen en praktijk- en huiswerkopdrachten 
om ook klassikaal aandacht te kunnen besteden aan deze vaardigheden.  
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Zichtbaar Nederlands : grammatica NT2 / Ham, van der. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2019. - 280 p.. - ISBN: 978-90-469-0648-4.  
Doelgroep:  15-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 zich 

Dat grammatica niet moeilijk, abstract en saai hoeft te zijn, bewijst 
de uitgave Zichtbaar Nederlands. In deze uitgave wordt de 
Nederlandse grammatica op een visuele manier uitgelegd met 
weinig tekst en veel schema’s, voorbeelden en tekeningen. 

Zichtbaar Nederlands helpt anderstaligen om de grammaticaregels op een leuke, toegankelijke 
manier snel onder de knie te krijgen. De auteur werkt met vuistregels en de uitleg is zo kort 
mogelijk. De visuele ondersteuning werkt verhelderend, en zorgt er bovendien voor dat 
cursisten de informatie goed kunnen onthouden. De zeven hoofdstukken zijn ieder opgebouwd 
rondom een grammaticaal thema. De thema’s staan op zichzelf en kunnen in willekeurige 
volgorde worden gebruikt. Ieder hoofdstuk biedt informatie aan op verschillende taalniveaus 
(A1 tot B2). Met communicatieve oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk worden cursisten 
uitgedaagd om de grammaticaregels toe te passen tijdens gesprekken.  

 Zo geschreven 1 : niveau 1.1 en 1.2 - A1 en A2 : Nederlands voor anderstaligen : grammaticale 
struikelblokken en oefeningen / Mertens. - Kapellen: Pelckmans, 2020. - 
80 p.. - ISBN: 978-90-289-9142-2 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 zoge 

Zo geschreven 1 biedt grammaticale kaders en oefeningen op niveau van 
A1, Breakthrough en A2, Waystage om de vaak moeilijke structuren van 
het Nederlands in te oefenen. Voor de cursist Zo geschreven 1 is een 
zelfstudiepakket. Dankzij de oplossingen achteraan in het leerwerkboek 

kan je op je eigen tempo oefenen en jezelf corrigeren. Elk hoofdstuk begint met een 
grammaticaal kader met voorbeelden. Zo geschreven 1 is daarom ook een handig naslagwerk. 
Je zoekt zelf op wat je niet begrijpt. In de inhoudstafel en in het register vind je gemakkelijk 
terug wat je wil oefenen. Je vindt er de grammaticale termen (bv. artikel, modale verba ... ), 
maar ook verwijswoorden (bv. de, het, een, wil, kan ... ). Om je uitspraak te oefenen en om de 
verhalen nog beter te begrijpen, is er nu ook Zo geschreven 1 online. Op bladzijde 2 vind je een 
code om je account te activeren. Online luister je naar elk verhaal bij de foto's. Je leest de 
verhalen nog een keer en antwoordt op de vragen. Je oefent zo veel je wil, waar en wanneer je 
wil. Voor de docent Zo geschreven 1 kan ingezet worden als extra materiaal om 
ondersteunende kennis in te oefenen met een grotere vormcorrectheid en vlotheid als 
resultaat. Qua niveau sluit Zo geschreven 1 aan bij Zo gezegd 1.1 en 1.2, maar het kan naast om 
het even welk cursusmateriaal op dit niveau gebruikt worden. De oefeningen staan van 
receptief naar productief in stijgende moeilijkheidsgraad. Elke oefening is een klein verhaaltje. 
Geen losse zinnen dus, maar een zinvolle context. De foto ondersteunt de verhaallijn en 
stimuleert de cursist om na de correctie van de oefening los te komen van de geschreven tekst 
en het verhaaltje mondeling of schriftelijk te reproduceren met aandacht voor 
vormcorrectheid. Op die manier maakt de cursist zich de grammaticale structuren eigen en kan 
hij de transfer naar productie maken. In de handleiding vind je een uitgebreid stappenplan om 
met Zo geschreven 1 in de klas aan de slag te gaan. Ook krijg je heel wat uitgewerkte 
PowerPointpresentaties om de transfer te maken van grammaticale invuloefeningen naar 
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productie. Uiteindelijk streeft de cursist naar een grotere vormcorrectheid in spontane 
communicatie (zowel mondeling als schriftelijk). Daarnaast is er het digitale luik. Met Zo 
geschreven online kan de cursist individueel werken aan lees- en luistervaardigheid met de 
verhalen bij de foto’s. Dankzij het digitaal bordboek met de oplossingen en de 
PowerPointpresentaties kan je gemakkelijk met Zo geschreven in de klas aan de slag.  

 Zo geschreven 2 : niveau 2.1 en 2.2 - B1: Nederlands voor anderstaligen: 
grammaticale struikelblokken en oefeningen / Mertens. - Kapellen: 
Pelckmans, 2018. - 101 p.. - ISBN: 978-90-289-9143-9 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 zoge  
 
 
  

Maak er werk van! : werkboek arbeid en participatie voor 
anderstaligen / Koot; Utrecht, van. - Bussum: Coutinho, 2021. - 
247 p.. - ISBN: 978-90-469-0792-4 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 maak 

Dit is een werkboek voor NT2-cursisten vanaf taalniveau A1 die 
actief willen meedoen in de samenleving door betaald werk of 
vrijwilligerswerk. Maak er werk van! helpt om de Nederlandse taal 
verder te ontwikkelen, geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en 

leerbehoeften, ondersteunt bij het zoeken naar geschikt werk en vergroot de zelfredzaamheid 
van de cursist. Door te werken met dit boek krijgen cursisten de kans om te laten zien wie zij 
zijn, wat ze willen en wat ze kunnen doen. Maak er werk van! bestaat uit vier delen. In deel 1 
brengt de cursist zijn eigen scholing en werkervaring in kaart. Deel 2 gaat over beroepen, 
seizoensarbeid, bijbaantjes en vrijwilligerswerk. In dit deel onderzoekt de cursist wat bij hem 
past. Deel 3 biedt de cursist inzicht in de vraag of zijn beroepsplannen realistisch en haalbaar 
zijn. In deel 4 staan de mensen en instanties centraal waar de cursist naartoe kan in zijn 
zoektocht naar (onbetaald) werk. Maak er werk van! is geschreven voor NT2-cursisten vanaf 
taalniveau A1 die inburgeren. Het boek is zo samengesteld dat ook de cursist met een hoger 
NT2-taalniveau (A2 en op weg naar B1) voldoende uitdaging vindt.  
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Geen ja geen nee : het spel waarbij het verboden is ja of nee te zeggen! / 
[s.n.]. - Tourouvre au Perche: Megablue, 2016. - 1 doos (1 spelbord, 6 
pionnen, 1 bel, 90 kaarten voor kinderen, 75 kaarten voor volwassenen, 
spelregels). - ISBN: 376-0-04-678500-8 
Doelgroep:  3-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5 

Hoe speel je dit spel? Je moet proberen om de tegenspeler JA of NEE te laten 
zeggen en voorkomen om zelf JA of NEE te zeggen wanneer het jouw beurt 

is om te spelen. Trek een kaart en stel de vragen één voor één aan jouw tegenstander. De 
vragen zijn verdeeld in 2 niveaus, kinderen en volwassenen, en bevatten verschillende thema’s: 
geschiedenis, muziek, aardrijkskunde, sport, televisie,… 

 De farao vloekt : werkwoorden oefenspel / [s.n.]. - Kontich: 
Level21, [s.a.]. - 1 speeldoos (2x70 kaarten (1+2), 1 spelbord, 1 
dobbelsteen, 4 pionnen, 1 piramide, 7 aktiekaarten, spelregels).  
Doelgroep:  3-12 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 fara 
 
Oefenspel voor werkwoorden. Kies zelf de moeilijkheidsgraad. 
Kaartensets inbegrepen in het spel. 
1: basiswoordenschat met werkwoorden als antwoorden, 

zoeken, begrijpen, eten, geven, kunnen, moeten, raden, snijden en zijn 
2: moeilijkere werkwoorden zoals: aanmelden, beschrijven, bingen, deleten, kopiëren, reizen, 
verwachten en wreken. 
3: Franse werkwoorden 
 

The pre-reading roulette / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 1 
speeldoos (1 grote roulette, 3 kleine roulettes, 80 ronde kaartjes, 
10 stermunten ). - ISBN: 842-6804200392 
Doelgroep:  3-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 prer 

Draai de roulette en zoek naar afbeeldingen die beginnen met een 
specifieke letter of foneem, die die letter of dat foneem bevatten, 
of die een specifiek aantal lettergrepen hebben! Een spel met 

foto's om te helpen woorden mentaal in lettergrepen te segmenteren en fonemen en letters 
op een progressieve manier te identificeren. Fonologisch bewustzijn is essentieel om een goede 
basis te leggen voor het lezen. Het segmenteren van fonemen, spelling en het verdelen van 
woorden in lettergrepen met behulp van afbeeldingen is met name aangewezen bij specifieke 
leerproblemen zoals dyslexie. Wat leer ik? Aandacht en concentratie Spraak en uitspraak 
verbeteren Leren lezen fonologisch bewustzijn Woordenschat en verbale vloeiendheid  
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 Drama nerds : 250 energizers, warming-ups, dramaspelletjes en 
speloefeningen / Geest, van der. - Hilversum: Drama nerds, 2020. - 97 p.. 
- ISBN: 1281864556 
Doelgroep:  7-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.8 drama 
Dit boekje bevat 250 namenspelletjes, kennismakingsspelletjes, 
energizers, kringspelletjes, wedstrijdjes en speloefeningen: fysiek, stem, 
concentratie, focus, spiegelen, uitbeelden, verbeelding, tableau vivant, 
jabbertalk, associatie, rollen spelen, samenwerking, Rots & Water, 

vertrouwen, persoonlijk, emoties en actie/reactie.   

 
Mijn familie - Mijn straat een wereld van verschil 
[kamishibai-verhaal] / Bode, De. - Wielsbeke: De 
Eenhoorn, 2012. - 16 vertelplaten. - ISBN: 978-90-5838-
859-9. 
Doelgroep:  3-6 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 mijn 

2 sets prenten voor kamishibai verteltheater. De eerste set draait rond het thema 'familie: een 
reis door de tijd'. We ontdekken hoe mensen vroeger woonden en gekleed gingen. De tweede 
set is een kamishibai versie van het boek 'Mijn straat een wereld van verschil' over kleurrijk 
samenleven.  

 
 Basiswoordenschat Nederlands Turks / Şahin. - 's-Gravenhage: Kemper 
Conseil, 2020. - 219 p.. - ISBN: 978-90-76542-59-1 
Doelgroep:  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 turk 
 
Deze Basiswoordenschat Nederlands-Turks bevat ca. 9.000 frequente 
woorden die in 13 thema’s zijn opgedeeld. De thema’s gaan van algemene 
informatie tot werk en van gezondheid tot winkelen. Binnen deze thema’s 
zijn de Nederlandse woorden alfabetisch geordend. Indien nodig zijn 

verbindingen gelegd met aanverwante begrippen en uitdrukkingen. Veel voorkomende 
zinnetjes zijn in hun geheel vertaald. Voorin is een vereenvoudigde grammatica opgenomen. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Turkse taal in relatie tot het Nederlands biedt dit boek 
de mogelijkheid om een basiswoordenschat op te bouwen. 
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 Alles over jouw lichaam / Oud, Pauline. - Hasselt: Clavis, 2018. - 1 v. - 
ISBN: 978-90-448-3460-4. - ISBN: 421097531. - ISBN: 1113058621 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 alle  

Dit prentenboek is een heldere en interactieve eerste kennismaking 
met het lichaam voor kinderen vanaf 3 jaar. Het is ook geschikt als 
eerste seksuele voorlichting. Met spelletjes en vragen.  

 

 Groei in je groep! 50 activiteiten om een groeimindset te 
stimuleren in de onderbouw / Corstiaans; Raeijmakers; Snijder. - 
Groningen: Platform Mindset, 2020. - 164 p.. - ISBN: 978-90-90-
33707-4. - ISBN: 743-5-12-438333-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 groe  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 groe  

Voor het gemiddelde jonge kind is het leven één grote 
ontdekkingstocht. Het gaat vol zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen 

aan en is gretig om te leren. Sommige kinderen ontwikkelen echter de overtuiging dat ze iets 
niet kunnen, dat ze ergens geen talent voor hebben, of juist dat ze ergens de beste in moeten 
zijn. Daardoor gaan ze uitdagingen uit de weg en doen ze het liefst opdrachten waarvan ze 
zeker weten dat ze gaan lukken. Deze activiteitenmap bevat 50 activiteiten om de groeimindset 
van jonge kinderen te stimuleren, ongeacht hun leermotivatie. De activiteiten helpen om een 
groeiklimaat in je groep uit te bouwen en zijn gericht op de 2de en 3de kleuterklas. Ook voor 
het buitengewoon lager onderwijs kunnen bepaalde werkvormen uit deze bundel zinvol en 
bruikbaar zijn.  

 

 Oscar en het avontuur in de speelgoedkist / D'hooghe; Heyde. - 
Antwerpen: Maklu, 2021. - 48 p.. - ISBN: 978-90-441-3825-2. - ISBN: 90-
441-3825-1 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 osca 

Oscar heeft slechte, verdrietige en angstaanjagende dingen meegemaakt. 
Daardoor is hij vast komen te zitten in de magische wereld van de 
speelgoedkist op zijn kamer. De lieve draak Helena helpt hem op zijn 
avontuur en uiteindelijk lukt het hem om weer uit de speelgoedkist te 

ontsnappen. Dit is een therapeutisch verhaal en tevens een werkboek voor kinderen met Post 
Traumatisch Stress Stoornis (PTSS). De bijhorende handleiding voor een theoretische 
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achtergrond en meer uitleg over de oefeningen in het verhaal is beschikbaar via een 
downloadcode in het boek. Met dit boek hopen de auteurs het heersende stigma en de 
onwetendheid over de impact van trauma op kinderen uit de wereld te helpen. Het kan ingezet 
worden door ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, kinderpsychologen …  

 Superkrachten voor je hoofd : mindgym voor kids / Jong, de; Kort, de. - 
Amsterdam: Maven Publishing, 2019. - 157 p.. - ISBN: 978-94-92493-80-
4. - ISBN: 1194463421 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 supe 

Superkrachten voor je hoofd is een doeboek voor kinderen om (samen 
met hun ouders of alleen) te ontdekken hoe ze hun mentale conditie 
kunnen verbeteren. Ze leren hoe je beter kunt omgaan met onaangename 
ervaringen, hoe je je sociale vaardigheden kunt verbeteren en meer 

zelfvertrouwen krijgen. Het onderwerp wordt aangepakt op een ondeugende, relativerende 
manier, met anekdotes, grappige weetjes en rake kinderquotes. Het boek staat vol oefeningen 
met toegankelijke uitleg, challenges die kinderen met hun ouders of begeleiders kunnen doen 
en geestige tekeningen. Daarnaast kun je audio-opnames met kindermeditaties downloaden 
om de technieken kracht bij te zetten. Deze methode geeft kinderen speelse tools om beter 
om te kunnen gaan met stressvolle, saaie of moeilijke momenten in hun leven.  

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden : prikkelverwerking, 
lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD / 
Groot; Roos, de. - Amsterdam: SWP, 2021. - 205 p.. - ISBN: 978-90-8560-
097-8. - ISBN: 1253294330 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 neur  
 
Neurospeciale kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen 
zich anders ontwikkelen, zoals bij ASS, AD(H)D, DCD en soms ook bij VB, 
TOS en dyslexie. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet. 
Dit boek geeft nieuwe inzichten in hoe hun gedrag een weerspiegeling is 

van onderliggende problemen. Neurospeciale kinderen hebben een aantal opvallende 
overeenkomsten. Ze hebben moeite om zichzelf te ervaren door hun prikkelverwerking. Dat 
heeft invloed op hun eigen lichaamsbesef, motorische coördinatie (dyspraxie) en executieve 
functies en gevolgen voor hun sociale, emotionele, communicatieve en cognitieve 
ontwikkeling. Het boek geeft stap voor stap meer inzicht in prikkelverwerking, je eigen attitude, 
dyspraxie en executieve functies en biedt oplossingen om neurospeciale kinderen te 
begeleiden in zorg, onderwijs en opvoeding. Dit is een belangrijk boek voor iedereen die met 
deze kinderen en jongeren werkt, zoals jeugd- en gezinsprofessionals, (ortho)pedagogen, (gz-
)psychologen, fysiotherapeuten, PMT’ers, logopedisten, revalidatieteams, sensorische 
informatieverwerkingstherapeuten, ib’ers en leerkrachten (speciaal) onderwijs, begeleiders 
verstandelijk gehandicaptenzorg en natuurlijk ouders.  
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 In je blootje voor de klas : kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als 
leraar / Severeyns. - Tielt: Lannoo Campus, 2021. - 157 p.. - ISBN: 978-94-
014-7488-7. - ISBN: 1256794146 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.1 inje  
 
Als leraar toon je niet graag kwetsbaarheid: je wil niet onzeker overkomen 
of de controle over de groep verliezen. Toch is kwetsbaarheid de sleutel 
naar diepgaand vertrouwen tussen jou, je leerlingen en hun ouders. In je 
blootje voor de klas geeft je alle ingrediënten voor het scheppen van een 

positief klasklimaat. Het biedt inspiratie om voorbij discussies te kijken en toont hoe je op 
school een hechte band aangaat met anderen. Met talrijke speelse oefeningen en voorbeelden 
geeft dit boek je houvast om in te zetten op empathie en verbinding. Door subtiele 
aanpassingen te maken in het kijken en luisteren naar elkaar, en door het samen te doen, maak 
je op de cruciale momenten het verschil.  Dit boek staat boordevol informatie, tips, 
voorbeelden en oefeningen die je als leerkracht kan inzetten om een veilig leerklimaat concreet 
vorm te geven. Je komt te weten hoe je in verbinding kan gaan met kinderen/jongeren en hun 
ouders. Een prima boek dat helpt om ook in een superdiverse context op een goeie manier een 
positief klasklimaat te creëren en in verbinding te gaan.  
 

 Het grote vooruitwerklabboek / Schrover; Croonen. - Nijmegen: Stichting 
Ontwikkeling Leermethoden, 2010. - 3 v.. - ISBN: 978-94-90981-01-3. - 
ISBN: 978-90-78655-21-3. - ISBN: 978-90-78655-34-3. - ISBN: 
1281836093 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 grot ;  
 
Dit boek bevat tien volledig uitgeschreven verrijkingslessen. De lessen zijn 
ontwikkeld om slimme kinderen te leren hoe ze leren. Inzicht in het 
denkproces is van groot belang voor hoogbegaafde kinderen omdat ze 

hierdoor keuzes leren maken in de manier waarop ze denkend een opdracht uitvoeren. Het 
theoretische raamwerk voor de lessen wordt gevormd door het model van Robert Sternberg 
waarin onderscheid gemaakt wordt tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie. In 
het eerste deel van het boek wordt deze theorie beknopt samengevat. Het tweede deel bevat 
de tien lessen met commentaar voor de leerkracht. Elke les bouwt voort op kennis verkregen 
in de voorgaande lessen. Het derde deel bestaat uit kopieerbare vragenbladen voor de 
leerlingen en in het vierde deel vindt u alle documenten voor verslaglegging van uw eigen 
verrijkingsklas. De lessen kunnen aangeboden worden aan kinderen van 6 t/m 12 jaar. Vanwege 
de ongewone probleemstellingen en werkwijze zijn ze ook te gebruiken voor middelbare 
scholieren, studenten en volwassenen, als training voor effectief samenwerken bijvoorbeeld.  
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Boksen met jongeren : een nieuwe kijk op pedagogisch en didactisch 
handelen / Haudenhuyse; Matthyssen; Naert. - Antwerpen: Garant, 
2021. - 136 p.. - (Psychofysiek werken met jongeren; 2). - ISBN: 978-90-
441-3821-4. - ISBN: 1281822706 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 boks  
 
Dit boek zoemt in op het pedagogisch boksen. Het idee om boksen in te 
zetten als een therapeutische, gezondheidsgerichte of sociaal-
pedagogische interventie is niet nieuw, maar blijft een onderbenut en 

vaak ook onbekend terrein. Het boek beschrijft een boksproject dat plaatsvond in een gesloten 
jeugdvoorziening. Het project beoogde de bevordering van het integratieperspectief van 
jongeren. De jongeren en de begeleiders komen uitgebreid aan het woord, en de bevindingen 
worden gekoppeld aan internationale wetenschappelijke literatuur. Het biedt ook een 
uitgebreide sportspelmethodiek voor het pedagogisch boksen aan, waarmee de lezer zelf aan 
de slag kan gaan. Voor de meer ervaren bokstrainer kan dit boek nieuwe inzichten bieden om 
de bestaande lessen te verrijken. Het boek sluit af met een pleidooi om bokspedagogische 
projecten, en bij uitbreiding andere (vecht-)sporten, meer ingang te doen laten vinden binnen 
het onderwijs, het jeugdwerk en de jeugdhulp.  
 

Zelfstandig wonen met autisme : hoe werkt dat? / Stil; Castricum. - 
Amsterdam: SWP, 2012. - 174 p.. - ISBN: 978-90-8850-283-5. - ISBN: 
775955091 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.1 zelf  
 
Deze gids geeft informatie en handige tips over alle onderwerpen waarmee 
je te maken krijgt wanneer je zelfstandig gaat wonen. Van woonruimte 
zoeken tot eenvoudige basisrecepten, administratie ordenen en 
schoonmaken. De gids is bedoeld voor jongeren en volwassenen met 

autisme of een andere beperking, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij zelfstandig 
wonen. Ook voor (jong)volwassenen die moeite hebben met het organiseren van hun eigen 
huishouden kan dit boek een prettig hulpmiddel zijn. Voor ouders, woonbegeleiders en 
hulpverleners is het een praktische handleiding bij het aanleren van vaardigheden.  
 

 Pssst : het grote weetjes en niet-weetjes boek over psychische ... euh ... je 
weet wel / Froyen; Schoonooghe, Tom. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 
2019. - 128 p.. - ISBN: 978-94-6393-003-1. - ISBN: 422256439. - ISBN: 
1126791766 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 psss  
 
"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 
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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.  
 

 Kansmakers : vind samen de oplossing voor elk 
probleem: thuis of op school / Keyzer, De; 
Damen. -: Forza bv, 2021. - 1 doos (handleiding, 
spelbord tafeldoek, 2 x 18 themakaarten, 200 
kansenkaarten, 50 actiefiches, registratieblad). - 
ISBN: 1281810704 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 kans  
 

Kansmakers is een eenvoudige en speelse methodiek om met diverse groepen in verbindend 
gesprek te gaan en samen oplossingen te zoeken. Iedereen van 7 tot 100 jaar kan het samen 
spelen. Thuis, in de lagere of middelbare school, met de ouderraad, in het buurtcomité, met 
een vriendengroep, in de leefgroep, coachingpraktijk, ... De communicatiekit stimuleert de 
deelnemers om hun creativiteit, talenten en out of the box ideeën in te zetten voor de 
verbetering van hun gezin, klas of buurt en om samen oplossingen te bedenken voor elk 
probleem. Per spelbord kan je met min. 2 tot max. 10 deelnemers spelen. In de online omgeving 
vind je meer tips, video's en een groeiend aanbod oplossingenkaartensets.  

 Verborgen kwaliteiten spel / Gerrickens; Gerrickens; 
Verstege. - 's-Hertogenbosch: Gerrickens Training & 
Advies, 2019. - 1 speldoos (1 handleiding, 67 kaarten, 36 
fiches). - ISBN: 978-90-74123-31-0. - ISBN: 1281881052 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 verb 

Als je kwaliteiten die (deels) verborgen zijn gaat inzetten, 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden om met allerlei 
(probleem-) situaties in je werk of privéleven om te gaan. 

Ze kunnen je ook helpen om beter uit de verf te komen, een completer en vrijer mens te 
worden of je leven meer in balans te brengen. Dit spel is inzetbaar bij iedereen vanaf ongeveer 
18 jaar die interesse heeft in (deels) verborgen kwaliteiten van zichzelf. Voorbeelden van 
specifieke toepassingen zijn (loopbaan-)coaching, supervisie, intervisie, samenwerken, training 
en opleiding.  
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Hulpkaarten bij gesprekken / Kroon-Zijderhand; Klink, van der; 
Burger; Bouwens. - [Schiedam]: Leren Leren Schiedam, [s.a.]. - 1 
doos (78 spelkaarten + handleiding). - ISBN: 978-90-828141-2-5. 
- ISBN: 1281839649 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.5 hulp  

Deze doos hulpkaarten bij gesprekken bevat 78 kaarten met 
teksten en afbeeldingen. De hulpkaarten kunnen door coaches, 
begeleiders en remedial teachers tijdens coaching en begeleiding 

van kinderen en tieners worden ingezet. Met de kaarten kun je samen inzichtelijk maken wat 
er al goed gaat en wat er beter kan in de studievaardigheden van de leerling. Naar aanleiding 
van de gesprekken kunnen er afspraken of plannen worden gemaakt. De hulpkaarten kunnen 
zowel tijdens individuele gesprekken als tijdens groepsgesprekken worden gebruikt. De 
Hulpkaarten bij gesprekken kunnen samen met de Gesprekskaarten executieve functies 
gebruikt worden.  

 Wijzer op weg : studeren en dyslexie / Meersschaert; Aerts; 
Kerckhove, Van; Brauwer, De; Tops; Geudens, Astrid. - Kalmthout: 
Abimo, 2017. - ISBN: 978-94-6234-236-1. - ISBN: 1020789118 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.6 wijz  

Wijzer op weg is een wetenschappelijk onderbouwd 
begeleidingsprogramma dat flexibel ingezet kan worden voor 
studenten met dyslexie. Het begeleidt studenten op korte tijd bij de 
voor hen meest werkzame studie- en schrijfstrategieën: lange teksten 

verwerken, grote hoeveelheden studeren, uitgebreide papers en verslagen schrijven en dat 
alles plannen en organiseren. Sterk geïndividualiseerde aanpak, ook in (kleine) groep Duidelijke 
structuur met stappenplannen Actief inspelen op eigen studiemateriaal Met behulp van 
ondersteunende software  

 StruX : Arbeidsvaardigheden / Ubbink. - Meppel: Edu'Actief b.v., 2014. - 
108 p.. - ISBN: 978-90-372-1337-9. - ISBN: 914165510 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 arbe  
 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, arbeid 
of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. Dit leer-werkboek is 
onderdeel van de leerlijn 'Ik, leren en werken' over arbeidsvaardigheden, 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), stage en oriëntatie op arbeid. In 

dit leer-werkboek gaat het over basisvaardigheden die nodig zijn tijdens het werk en op stage 
zoals samenwerken, plannen, werken volgens instructie en omgaan met kritiek.  
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 Gesprekskaarten executieve functies / [s.n.]. - 
Schiedam: Leren Leren Schiedam, 2018. - 1 
doos basisset (121 kaarten + 3 
instructiekaarten). - ISBN: 978-90-828141-0-
1. - ISBN: 1281800404 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 gesp  
 
Deze gesprekskaarten zoomen in op 11 
executieve functies: Emotieregulatie, Reactie-

inhibitie, Volgehouden aandacht, Taakinitiatie, Doelgericht doorzettingsvermogen, Flexibiliteit, 
Plannen, Tijdmanagement, Werkgeheugen, Organiseren, en Metacognitie. Per executieve 
functie zijn er 10 kaarten met een stelling/doorvraag en één die de executieve functie verder 
toelicht. Drie instructiekaarten geven aan hoe je de kaarten kan inzetten in kleine groepen of 
individueel. Zo kan je als (zorg)leerkracht, ouder of begeleider/coach op een gestructureerde 
manier in gesprek gaan met leerlingen om hulpvragen nader te bepalen en samen op zoek te 
gaan naar oplossingsstrategieën. Op de instructiekaarten vind je ook een inlogcode terug die 
toegang biedt tot extra online materiaal.  
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Bouwstenen burgerschap : zeven bouwstenen voor de handreiking 
burgerschap funderend onderwijs / Amersfoort: SLO, 2021. - 20 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 bouw 

In Nederland wordt met de wet 'verduidelijking burgerschapsopdracht' van 
scholen gevraagd om doelgericht en samenhangend te werken aan een 
curriculum voor burgerschap. Deze publicatie bevat zeven van de elf 
bouwstenen die door het ontwikkelteam Burgerschap zijn opgeleverd: 
Vrijheid en Gelijkheid, Macht en Inspraak, Democratische Cultuur, 

Identiteit, Diversiteit, Solidariteit, Digitaal Samenleven. SLO heeft een selectie van zeven 
bouwstenen gemaakt. Ze bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke 
burgerschapsopdracht. Wil je met je school aan de slag met het formuleren van een 
doorlopende leerlijn en het samenstellen van een onderwijsaanbod? Dan zijn de bouwstenen 
een goede manier om daarmee je burgerschapsonderwijs te concretiseren. In combinatie met 
de handreiking burgerschap funderend onderwijs biedt het een doelgerichte invulling van je 
burgerschapsonderwijs. De bouwstenen zijn uitgewerkt naar de onderbouw en de bovenbouw 
van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

Burgerkaartenspel : ontwikkeltool voor curriculum burgerschap op school / 
[s.n.]. - Amersfoort: SLO, 2021. - 1 A5-map (Uitleg, 2 kaarten spelregels, 7 
kaarten kern leergebied, 9 kaarten vaardigheden, 4 kaarten mondiaal, 4 
kaarten schooleigen doel) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 burg 

Het Burgerkaartenspel zet je, met je team, aan het denken over de 
burgerschapsdoelen die je als school of als schoolorganisatie wilt 
nastreven, maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt 
opzetten, uitvoeren en evalueren. Het is een instrument dat scholen kan 

helpen om rond dit thema goede vragen te stellen, zoals: Wat is onze visie op burgerschap?; 
Wat zijn onze doelen?; Wat kunnen en willen we op onze school aan aanbod ontwikkelen? Het 
spel is ontwikkeld op basis van de Bouwstenen Burgerschap curriculum.nu. 

 

 
Handreiking burgerschap funderend onderwijs : doelgericht en 
samenhangend werken aan burgerschap / Laan, van der; Kampman; 
Gelinck. - Amersfoort: SLO, 2021. - 45 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 hand 

Deze handreiking biedt scholen ondersteuning om het schoolbeleid en 
onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de burgerschapsopdracht in 
het Nederlandse onderwijs. De handreiking kan ook Vlaamse scholen 
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inspiratie bieden. Ze bevat wettelijke en inhoudelijke kaders, kerndoelen en bouwstenen, en 
een stappenplan om in 5 stappen werken aan het concretiseren van je 
burgerschapsonderwijs.  

Over de Muur: aan de slag met getuigenissen over 
communisme en democratie / Smit; Ulens. - 
Antwerpen: Vredescentrum, 2021.  
Doelgroep: 15-18 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 over 

Tot 1989 deelde een IJzeren Gordijn Europa op in 
twee delen. De landen ten oosten van de muur 
leefden onder een communistisch regime. Dit 
lespakket laat 15 getuigen aan het woord die onder 

het communisme opgroeiden en nu in België wonen. Ook historicus Bruno De Wever en 
journalist Stefan Blommaert getuigen over hun reizen achter het IJzeren Gordijn. De leerlingen 
gaan aan de slag met video's waarin de getuigen vertellen over hun dagelijkse leven toen en 
vrijheden en burgerschap vandaag. Thema's als schaarste, migratie en toekomstdromen komen 
aan bod. Het lespakket is geschikt voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. De 
getuigenissen kunnen behalve in de les Geschiedenis ook gebruikt worden voor andere vakken, 
zoals PAV of de nieuwe eindtermen Burgerschap. Je kunt het lespakket aanvragen via de 
website van het Vredescentrum. Het is een toolbox vol directe links naar het filmmateriaal van 
de getuigen en online achtergrondinfo.  

Je kunt zelf kiezen hoe lang de les duurt en hoeveel je de leerlingen zelfstandig aan het werk 
zet:  
* 2 lesuren klassikaal (met beamer + geluidsbox)  
* 3-6 lesuren (met groepswerk op eigen laptop) 

Voor het groepsproject maken de leerlingen zelf een presentatie of mini-docu aan de hand van 
het filmmateriaal. Je vindt in de handleiding een link naar de Google Drive met lesmaterialen 
en een stappenplan voor de leerlingen.  

 

 Flosj in het Vlaams parlement / Roover, De, Bruno. - Brussel: 
De Kracht van je Stem, 2018. - 1 doos (25 strips, 5 minipopjes 
Flosj). - ISBN: 978-90-74302-38-8 
Doelgroep: 10-14 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 flos 

Aan de hand van deze strip maken kinderen tussen tien en 
veertien jaar kennis met de werking van het Vlaamse 
parlement. In het stripverhaal komt het leeuwtje Flosj puur 
toevallig terecht in het gebouw van het Vlaams Parlement. Daar 
komt hij in contact met een volksvertegenwoordiger die hem 
tijdens een rondleiding inleidt in de werking van het Vlaams 
Parlement. Flosj noteert de uitleg van het parlementslid op zijn 
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eigen speelse manier in blocnotestijl. Het klaspakket bevat 25 strips, 5 minipopjes en 1 klaspop.  

 Maatschappelijke en economische vorming : tweede graad: 
doorstroomfinaliteit ASO - TSO - KSO / Bruyn, De; hollander, D'; 
Lowyck; Malfait; Deun, Van; Herck, Van; Vantomme; Becue; 
Petrouchka; Vijver, Van de. - Kalmthout: Pelckmans, 2021. - 
Leerwerkboek; Handleiding. - ISBN: 978-94-6401-033-6. - ISBN: 978-
94-6401-088-6.  
Doelgroep: 14-16 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 maat 

Maatschappelijke en economische vorming tweede graad richt zich op 
leerlingen in de Doorstroomfinaliteit en beantwoordt volledig aan de 

maatschappelijke en economische module uit het MEAV-leerplan en het leerplan Mens en 
samenleving van het Katholiek Onderwijs. Eindtermen 1 , 7 en 11 zijn met het vak 
maatschappelijke en economische vorming verbonden. Daarnaast kunnen er ook eindtermen 
uit andere sleutelcompetenties aan bod komen zoals bijvoorbeeld digitale 
competentie/mediawijsheid en leercompetenties. In de handleiding van de methode wordt per 
eindterm uitgelegd hoe die wordt gerealiseerd en geëvalueerd. De methode bestaat uit een 
papieren en een digitale component. Via een (unieke) inlogcode in het leerwerkboek krijgt de 
leerling toegang tot een Digiboek (online versie van het leerboek), video- en audiofragmenten, 
instructievideo's bij de synthese en een test. Via een (unieke) inlogcode in de handleiding krijgt 
de leerkracht toegang tot de online versie van het leerboek met antwoorden, een 
servicedocument evaluatie, een servicedocument eindtermen en leerplandoelen, audio- en 
videofragmenten, instructievideo's bij de synthese, andere bronnen en toetsmateriaal.  

You. / Houben; Schroë; Vanacker; Eesbeeck, Van. - Berchem: 
Plantyn, 2021. - 3 werkbundels; Opzoekboek met digitale 
oefeningen. - ISBN: 978-90-497-0192-5. - ISBN: 978-90-497-0193-
2.  
Doelgroep: 14-16 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 you. 

You is een methode PAV voor de 2e graad arbeidsmarktfinaliteit. 
Het doel van de methode is leerlingen voor te bereiden om op een 

weerbare manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is een "blended" methode, 
zowel op papier als digitaal. De papieren component bestaat uit de werkbundels You.Feel, 
You.Decide, You.Care en een opzoekboek met uitleg en opdrachten voor het inoefenen van 
basiskennis en vaardigheden MAVO, Nederlands en STEM. Het opzoekboek geeft ook toegang 
tot het digitale lesmateriaal op het platform Scoodle (activatie met unieke code). 
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Global ExCHANGE gaat digitaal / Via Don Bosco. - Brussel: Via Don 
Bosco, 2021. - 65 p. 
Doelgroep: 12-18 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 glob 

Deze inspiratiegids bevat lesideeën om wereldburgerschap te 
integreren in verschillende vakken en hierover uit te wisselen met 
andere scholen. VIA Don Bosco wil wereldburgers creëren door 
jongeren uit België te verbinden met jongeren en hun context 

wereldwijd. Die verbinding of uitwisseling, global exchange dus, kan zowel vanop afstand als 
face to face plaatsvinden. De gids bevat voor elk wat wils: aardrijkskunde, wiskunde, 
houtbewerking, verzorging, talen, ... . In elk vak kan je de uitwisseling een extra boost geven 
met een van de activiteiten. De gids bevat ook voorbeelden van thema's waar je 
vakoverschrijdend kan rond werken. Een digitale versie van de inspiratiegids kan aangevraagd 
worden bij Via Don Bosco.  

Spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie / 
Brussel: Kruit, 2021. - 18 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 span 

In dit jaarlijks magazine van Kruit, het kenniscentrum voor WBE 
in Nederlandstalig België, zoomen vier nationale experten in op 
spanningsvelden binnen wereldburgerschapseducatie. Hoe 

kan je engagement stimuleren op een pedagogisch verantwoorde manier? Hoe 
maatschappijkritisch moet wereldburgerschapseducatie zijn? Kan en mag je 
wereldburgerschap zomaar meten? En bestaat het risico dat we met WBE binnen de sector van 
ontwikkelingssamenwerking bestaande dichotomieën en paternalistische wereldbeelden 
versterken?  

 
Recht op recht : schrijf-ze-vrij-gids 10 tot 14 jaar / Amnesty International 
Vlaanderen. - Amnesty International Vlaanderen, 2021. - 33 p.. - (Schrijf-ze-
vrijdag, 2021-2022; 1) 
Doelgroep: 10-14 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 rech 

Deze gids is bedoeld als wegwijzer voor de leerkracht op de Schrijf-ze-VRIJdag, 
op vrijdag 11 februari 2022. De gids kan evenwel op elk moment ingezet worden om met je 
leerlingen te werken rond mensenrechten. Mensenrechteneducatie stimuleert je leerlingen 
niet alleen om te denken, maar ook om te voelen en te handelen vanuit een 
mensenrechtenkader. De kennis die je leerlingen verwerven over mensenrechten is niet louter 
een doel, maar ook een middel om menselijke waarden te delen en competenties te 
ontwikkelen zoals kritisch denken, omgaan met conflicten en actie ondernemen uit solidariteit. 
Je ontdekt in de gids alles wat je moet weten over het jaarthema 'recht op recht', de brieven 
die je leerlingen kunnen schrijven en de activiteiten om met je klas te doen. Achteraan deze 
gids vind je een overzicht van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de 
leerinhouden van de klasactiviteiten. 
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Recht op recht : schrijf-ze-vrij-gids 14 tot 18 jaar / Amnesty International 
Vlaanderen. - Brussel: Amnesty International Vlaanderen, 2021. - 33 p. 
Doelgroep: 14-18 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 rech  
Beschrijving: zie boven.  
 
 

 Van klein tot groots : Malala Yousafzai / Sánchez Vegara; Mirza. - 
Rijswijk: De Vier Windstreken, 2021. - 1 v.(NP). - ISBN: 978-90-5116-859-
4.  
Doelgroep: 6-10 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 vank 

Met de serie 'Van klein tot groots' ontdekken kinderen de levensverhalen 
van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Dit deel gaat over 
Malala Yousafzai die werd geboren in Pakistan. Ze protesteerde toen de 

taliban meisjes verbood om naar school te gaan. Ze werd een voorvechtster van het recht op 
onderwijs voor meisjes en won als jongste vrouw ooit de Nobelprijs voor de vrede.  

 
 De brieven van Mia / Sy, Astrid. - Rose Stories, 2020. - 223 p.. - ISBN: 978-
90-830028-9-7 
Doelgroep: 12-18 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.2 brie 

De 11-jarige Laila woont met haar moeder, broertje en zus in een 
asielzoekerscentrum in Almere. Ze zijn gevlucht uit Syrië, waar zij haar 
vader achter moest laten. Wanneer zij voor een vrijwilligersproject voor 
school moet opruimen bij de oude meneer Cohen, stuit zij op het mysterie 
van Mia, een Joods meisje dat dringende brieven aan meneer Cohen 

schrijft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Laila probeert samen met meneer Cohen te 
ontdekken hoe het met Mia is afgelopen. Dit ontroerende en spannende verhaal slaat een brug 
tussen heden en verleden én tussen twee verschillende culturen.  
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 9/11 : 20 jaar complotdenken / Decoene. - Brussel: ASP, 2021. - 175 p.. 
- ISBN: 978-94-6117-189-4 
Doelgroep: 18+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 9/11 

In dit boek bespreekt Brecht Decoene verschillende complottheorieën 
over de aanslagen op 9/11. Op humoristische wijze toont hij waarom die 
theorieën geen steek houden. Net zoals met de 
coronacomplottheorieën het geval was, lijken in Europa nergens meer 
9/11-websites te zijn dan in Nederland. Vlaanderen staat daar minder 
open voor, maar toch bestaan er ook Vlaamse truthers, zoals de 

aanhangers van complottheorieën zichzelf noemen. Decoene bespreekt de meest 
voorkomende theorieën die de ronde doen. Hij deelt ze op per locatie: eerst de Twin Towers, 
dan WTC-7, het Pentagon en het veld in Pennsylvania. Hij legt op een heldere manier de details 
uit van de echte gebeurtenissen en daarna bespreekt hij theorie per theorie. Het boek biedt 
een interessant overzicht voor de lezer zich graag verdiept in de opbouw van en de 
redeneringen achter complottheorieën.  

 

 Bij Kas in de klas / Oud, Pauline. - Amsterdam: Clavis, 2017. - 1 v. 
(NP). - ISBN: 978-90-448-3075-0 
Doelgroep: 3-6 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 bijk 

Kas maakt een nieuw jongetje wegwijs op zijn eerste schooldag. Aylan 
komt uit een ander land en praat een andere taal. Maar al spelend 
snappen Kas en Aylan elkaar al snel. Prentenboek over nieuwe 

klasgenootjes uit een andere cultuur. Met paginagrote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 3 jaar.  

 Ik ben bruin / Banker, Ashok; Prabhat; Berg, Ter; Achatibi. - Amsterdam: 
Rose Stories, 2020. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-830636-2-1.  
Doelgroep: 4-6 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 ikbe 

Een meisje vertelt welke huidskleur ze heeft, en hoe mooi ze die vindt. 
Daarna vertellen allerlei kinderen in diverse bruintinten iets over zichzelf, 

bijvoorbeeld waar ze wonen, welk beroep ze hebben en wat ze leuk vinden. Het prentenboek 
benadrukt dat kinderen van kleur mogen zijn wie, wat en waar ze (willen) zijn. Vanaf ca. 4 jaar.  
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 Eén grote familie / Roca, Elisenda; Bonilla; Schoehuys -Blaak. - 
Rijswijk: De Vier Windstreken, 2020. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-
5116-830-3.  
Doelgroep: 4-8 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 eeng  

Lucia en haar hondje Kiko zetten samen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes alles klaar voor het grote buurtfeest morgen. Ze 
mogen bij alle winkels in de buurt iets ophalen. Zo leren we de ganse 
buurt en haar diverse inwoners kennen. Een inclusief prentenboek 
over verschillende nationaliteiten, gezinssamenstellingen en een 

meisje met het syndroom van Down.  

 Zo klinkt verandering / Gorman, Amanda; Long; Bonevacia. - Van 
Goor, 2021. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-00-37872-2 
Doelgroep: 8-12 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 zokl 

Amanda Gorman werd wereldwijd bekend door de voordracht van 
haar gedicht 'The hill we climb' bij de inauguratie van President Joe 
Biden. Ze strijdt voor het milieu en voor een gelijke behandeling voor 
iedereen. Met dit prentenboek wil ze een inspirerende boodschap 

uitdragen: 'Er is hoop, want verandering zingt'; de kracht om iets te veranderen, zit gewoon in 
jezelf. Bij het boek ontwikkelde SamSam een burgerschapsles rond solidariteit voor leerlingen 
van het 3e t/m 6e leerjaar. In deze les leren leerlingen welke boodschap Amanda Gorman met 
dit boek wil overdragen, gaan ze in gesprek met elkaar over de thema's diversiteit, inclusiviteit 
en je dromen waarmaken. Ze schrijven ook een gedicht en tekenen een bijpassende prent 
waarmee ze hun eigen boodschappen overbrengen.  

 Art & my career / Hernaïz. - <SL>: Olivia Hernaïz, 2020. - 1 speldoos  
Doelgroep: 15+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 art& 

Dit bordspel gaat in op de vraag naar de positie van de vrouw in de 
hedendaagse kunst. Het is bedoeld om op een speelse manier na te 
denken over deze vraag. Van kunstenaar tot museumcurator, hoe 

slagen vrouwen erin hun plaats te vinden in de kunstwereld? Art & My Career nodigt ons uit 
om in hun schoenen te kruipen om hun werkomstandigheden en hun strijd beter te begrijpen. 
Welke carrière kies jij? Kunsthistoricus, galeriehouder, kunstpedagoog, professor, kunstenaar, 
museumdirecteur of curator?  
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 Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes : 100 bijzondere Nederlandse 
vrouwen / Swinkels. - Amsterdam: Rose Stories, 2020. - 205 p.. - ISBN: 
978-90-830636-3-8 
Doelgroep: 10+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 bedt  

In dit boek zijn 100 portretten gebundeld van buitengewone Nederlandse 
vrouwen van toen en nu. Vrouwen die hun eigen pad kiezen en 
hindernissen overwinnen, als schrijver, bergbeklimmer, arts, 

wetenschapper, politicus of activist. Van Mata Hari tot Sunny Bergman, van Audrey Hepburn 
tot Faiza Oulahsen. Aan het boek werkten 48 illustratoren en 16 schrijvers van Nederlandse 
bodem mee. Een boek vol inspiratie voor iedereen die zijn eigen dromen volgt.  

 

 Grote jongens huilen wél / Howley; Samson, Gideon. - 
Amsterdam: Volt, 2020. - 1 v.(NP). - ISBN: 978-90-214-2237-4.  
Doelgroep: 4-6 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 grot 

Grote jongens huilen niet, dat is een zin die veel kinderen te 
horen krijgen. Dit prentenboek doorbreekt het taboe en toont 
de lezers dat het ook voor jongens en mannen oké is om je 

gevoelens te tonen.  

 

 Love around the world / Pierets, Fleur; Ramos, Fatinha. - Houston, Tex.: 
Six Foot Press, 2019. - 1 v. (NP). - (Love around the world; 1). - ISBN: 978-
1-64442-005-8 
Doelgroep: 5-10 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 love 

Dit Engelstalige prentenboek voor kinderen van ca. 5 tot 10 jaar vertelt het 
verhaal van Fleur en Julian, twee vrouwen die gaan trouwen omdat ze 
zoveel van elkaar houden. Ze komen erachter dat dat nog niet zo makkelijk 

is: van de 195 landen ter wereld, kunnen twee mannen of twee vrouwen maar in 28 van die 
landen met elkaar trouwen. En dat gaan ze dan ook doen: Trouwen waar het kan en mag, en 
samen op avontuur om te strijden voor een betere toekomst en gelijke rechten voor iedereen. 
In dit eerste deel ontdekken Fleur en Julian de verschillende huwelijkstradities van dertien 
landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Mexico, 
Nederland, Portugal, Spanje en de Verenigde Staten. Met achterin referenties naar 
informatiebronnen over huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in de besproken 
landen.  
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 Mijn schaduw is roze / Stuart; Vendel, van de, Edward. - Kalmthout: 
Pelckmans, 2021. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-94-6383-290-8.  
Doelgroep: 4-8 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 mijn 

Aan de hand van dit prentenboek kan je het thema genderidentiteit 
bespreken met jonge kinderen. Het verhaal leert kinderen dat ze niet 
bang hoeven te zijn om te zijn wie ze zijn, maar ook om anderen te 
accepteren, gewoon zoals ze zijn.  

 

 De prins en de naaister / Wang; Belt. - Houten: Van Goor, 2021. - 276 p.. - 
ISBN: 978-90-00-30515-5.  
Doelgroep: 10+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 prin 

Sprookjesachtig verhaal in de vorm van een graphic novel over een 
genderfluïde prins en een ambitieuze naaister, over mogen zijn wie je bent. 
Beide personages streven een doel na in het leven, waarbij ze elkaars hulp 
en vriendschap nodig hebben. Voor lezers vanaf 10 jaar.  

 

 Bo & Mo verdwaald in de tijd / Abdellaoui, Najiba; Treffers. - 
Amsterdam: Rose Stories, 2020. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-
830028-0-4 
Doelgroep: 4-6 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 ESP bo&m 

Aan de hand van dit kleurrijke en beeldende prentenboek kunnen 
jonge kinderen kennismaken met de bijzondere plekken en cultuur 
van Andalusië.  

Hoe duur was de suiker / MacLeod, Cynthia. Amsterdam : Eenvoudig 
Communiceren, 2014 . - 126 p. – (Leeslicht, 2014: 1) - ISBN 978-90-8696-
203-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 hoed 

Deze historische roman speelt zich af in Suriname in de tweede helft van 
de achttiende eeuw. De periode van de slavenopstanden en de Boni-
oorlogen. Naast het verhaal van het leven van de twee halfzusjes Elza en 
Sarith zien we de pijnlijke onderdrukking van slaven, en de gevolgen 
hiervan voor iedereen. Dit boek is zelfstandig te lezen door NT1'ers op weg 
naar 2F en voor anderstaligen vanaf niveau B1. Niet geschikt voor 

laaggeletterde NT2'ers. 
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 Het andere koek boek : lievelingsgerechten en traktaties van 
nieuwe Nederlandse kinderen / Marks; Duin, van; Freud; Odijk. - 
Rose stories, 2021. - 126 p.. - ISBN: 978-90-830636-7-6 
Doelgroep: 10+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 ande 

In het Andere Koek boek vertellen kinderen die uit hun 
geboorteland gevlucht zijn en nu in Nederland wonen over hun 
lievelingsgerechten en -traktaties. Het is een kookboek voor de hele 
familie, met een verzameling gerechten van over de hele wereld. 
Van Afghaanse dumplings tot Afrikaanse kokos-oliebolletjes en van 

Iraakse worstenbroodjes tot Libanese baklava. Een documentairemaker en ontwerper waren 
te gast bij achttien gezinnen op vijf asielzoekerscentra om samen met de ouders en kinderen 
te koken. Met de kinderen werden animatiefilmpjes over de verhalen bij de gerechten gemaakt. 
De verhalen en animatiefilmpjes kun je via de QR-code in het boek bekijken.  

 
 De gelukkige activist / Sterckx, Ann; Vandamme. - Gent: 
CoachingBooks.net, 2015. - 72 p.. - ISBN: 978-94-90384-22-7.  
Doelgroep: 18+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 gelu 

Met dit werk, bestaande uit twee essays, word je uitgenodigd om mee 
na te denken over de vraag: 'Hoe kun je een gelukkige activist zijn?'. 
De diepere worsteling van mensen die de wereld willen verbeteren, 

ligt niet alleen in de weerbarstigheid van allerlei toestanden, maar ook in een onderliggend 
existentieel thema. Als activist wil je in het reine komen met de wereld, de samenleving en het 
leven. Frustratie, boosheid en onmacht mogen een plek krijgen. Deze essays getuigen hoe de 
auteurs hierin hun weg vinden. Het er samen over hebben, helpt je tot rust komen en een zinvol 
leven te leiden in een hectische maatschappij.  

 Rituelen : over riten en mythen en manieren om ernaar te kijken / 
Antwerpen: Orde van den Prince, 2021. - 51 p.. - (Noord & zuid : 
tijdschrift van de Orde van den Prince; 4: 6). 
Doelgroep: 18+ 

Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 ritu 

De artikelen in dit nummer zoeken naar inzicht in, naar een 'definitie' van wat we rituelen 
noemen. Filosofen, godsdienstwetenschappers, sociologen, dichters, taalkundigen, 
antropologen, biologen, historici en cultuuronderzoekers benaderen het fenomeen vanuit hun 
eigen vakgebied, met eigen accenten en een eigen aanpak.  
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 Corona : nu en later, hier en wereldwijd: lesinspiratie / Via 
Don Bosco. - Brussel: Via Don Bosco, 2020. - 27 p. 
Doelgroep: 12-18 j.  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.3 coro 

Aan de hand van deze inspiratiegids met methodieken en 
opdrachten kan je met leerlingen van het secundair onderwijs 

(ASO/TSO/BSO/KSO) in dialoog gaan over de beleving van het coronavirus. De 
bundel/workshop bestaat uit drie onderdelen die samen of afzonderlijk kunnen ingezet 
worden: Getuigenissen van jongeren wereldwijd; Stellingenspel; Uitdagingen. De drie 
onderdelen focussen telkens op drie maatschappelijke domeinen gelinkt aan de volgende 
SDG's: 3. Goede gezondheid en welzijn; 4. Kwaliteitsonderwijs; 10. Ongelijkheid verminderen. 
De video's van de getuigenissen zijn terug te vinden op de usb-stick die is toegevoegd aan deze 
bundel, de schriftelijke getuigenissen vind je in de bijlagen. De digitale versie van het pakket 
kan aangevraagd worden bij Via Don Bosco.  

 Walk in my shoes : een interactieve tocht gebaseerd 
op echte verhalen van vluchtelingen / Caritas 
International [Brussel]. - Brussel: Caritas 
International, 2021. - Pedagogisch dossier, Werkblad 
leerlingen, Boomstructuur van de 3 routes 
Doelgroep: 14+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 walk 

'Walk in my shoes' is een digitale serious game die in de eerste plaats is ontwikkeld voor 
jongeren uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het opzet is om enerzijds de complexe 
materie van migratie, conflict en vluchtelingen op een begrijpbare en interactieve manier aan 
te bieden en anderzijds empathie te stimuleren en polarisatie tegen te gaan. Stap voor stap 
gaan je leerlingen mee op het aartsmoeilijke traject van leeftijdsgenoten met wie ze zich 
kunnen identificeren. In deze leidraad vind je concrete tips om met je leerlingen rond dit project 
aan de slag te gaan, inhoudelijke verdieping over de thematieken die tijdens de interactieve 
tocht aan bod komen, handvatten om moeilijke onderwerpen in je klas te behandelen en veel 
verwijzingen naar andere dossiers, educatieve tools en relevante informatie. De boomstructuur 
van de 3 routes en het werkblad kunnen ondersteunend zijn voor de debriefing met je 
leerlingen. Een videofilm waarin de getuigen eigen voorstellen doen, kan leerlingen helpen bij 
het formuleren van mogelijke te ondernemen acties. Het inzetten van 'Walk in my shoes' in de 
klas kan bijdragen tot de ontwikkeling van enkele sleutelcompetenties zoals burgerschap, 
digitale vaardigheden, mediawijsheid, samenleven, enz. Geschikt voor het algemeen, technisch 
en beroeps secundair onderwijs, in het bijzonder voor de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst, zedenleer, burgerschap en sociale wetenschappen. De tool kan ook gebruikt 
worden door verenigingen die met migranten werken, bijvoorbeeld in het kader van de 
opleiding van hun personeel of vrijwilligers, of gewoon door iedereen die geïnteresseerd is in 
deze thematiek.  
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 Actuales : internationale solidariteit / Studio Globo. - 
Brussel: Studio Globo, 2021. - Handleiding, Bijlage 
verhalen, Bijlage SDG's 
Doelgroep:  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 actu 

Deze actuales daagt leerlingen uit om kritisch na te denken over complexe mondiale 
uitdagingen zoals ongelijkheid, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen ... Zes 
persoonlijke verhalen doen leerlingen reflecteren over problemen wereldwijd. De les duurt ca. 
2 lesuren en bestaat uit de volgende modules: Instap (dit zijn de cijfers), Stap 1 (dit zijn de 
mensen), Stap 2 (dit zijn de doelen), Stap 3 (dit is de donut), Slot (dit is internationale 
solidariteit). De handleiding, bijlagen en de presentatie kunnen gedownload worden.  

 
 

 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen : 17 doelstellingen om onze 
wereld te transformeren / Verenigde Naties. Regionaal 
Informatiecentrum. - Regionaal Informatiecentrum van de 
Verenigde Naties, 2019. - 80 p. 
Doelgroep: 18+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 duur  

Deze gids biedt een overzicht van de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen en hun subdoelen. Elke SDG wordt gevolgd 

door een weetje en enkele voorbeelden van acties die kunnen bijdragen om deze doelstelling 
te bereiken.  

 

 GOTD - Grej of the day : kennis is cool: 100 microlessen stap voor stap / 
Hermansson; Mäki. - BigBusinessPublishers, 2019. - 224 p.. - ISBN: 978-
94-93171-00-8.  
Doelgroep: 10-18 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 gotd  

Grej of the day is de populaire Zweedse methode om interessante kennis 
zodanig over te brengen dat leerlingen Wow! zeggen. Je geeft de 
leerlingen een raadsel en de volgende dag vertel je in een korte microles 
over het onderwerp. De methode past in elk lesprogramma en is geschikt 

voor alle types onderwijs (vanaf 3e graad lager). In dit boek vertelt Micael Hermanson hoe de 
methode werkt en vind je honderd lessen, ingedeeld in Personen, Plaatsen, Gebeurtenissen in 
Nederland/België, in Europa en in de wereld. Wie het boek aankoopt, krijgt met een 
persoonlijke code toegang tot honderd presentaties voor op het digibord.  
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 SDG kaartspel / MVO Advies. - MVO Advies, 
2021. - 1 doos (handleiding, kaart jaaractieplan, 
kaart rapportering, kaart prioriteitenmatrix, 11 
dilemmakaarten, 20 Aan de slag met SDG-
kaarten, 17 SDG-inspiratiekaarten)balpen) 
Doelgroep: 18+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 SDGK 

Dit educatief kaartspel rond de duurzame 
ontwikkelingsdoelen kan gespeeld worden met je team of in de klas, tijdens een workshop of 
teambuilding activiteit. Met de verschillende kaartensets kan je een eenvoudige, intensievere 
of zwaardere versie spelen. Aan de hand van de SDG-kaarten kan je nagaan welke impact de 
SDG's en de verschillende subdoelstellingen (kunnen) hebben op je bedrijf, omgeving, school 
of vereniging. Je denkt na over mogelijke actiepunten, je werkt deze uit en (in de zwaardere 
versie) bepaalt in groep een prioriteitenmatrix. Aan de hand van de inspiratiekaarten kan je per 
SDG nagaan welke voorgestelde acties reeds worden gedaan binnen jouw onderneming, 
vereniging of organisatie. De dilemmakaarten kunnen gebruikt worden om voorstellen te 
bespreken, alternatieven te bedenken en een open en constructief groepsdebat te voeren.  

 

 Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over 
het klimaat / Hens; Schoofs, Bart. - Berchem: Epo, 2021. - 245 p.. - ISBN: 
978-94-6267-192-8.  
Doelgroep: 18+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 isal 

Vertrekkend van tien stellingen over de klimaatverandering klopt Tine Hens 
aan bij allerhande wetenschappers. De stellingen worden één voor één op 
een onderbouwde manier weerlegd. Het boek reikt argumenten aan om 
hardnekkige dooddoeners in het klimaatdebat te ontkrachten.  

 

Het biodiversiteitsweb : alles is verbonden! / WWF-
Vlaanderen. - Brussel: WWF-Vlaanderen, 2021. - 1 farde 
(handleidingkaart, 30 biotoopkaarten, 5 situatiekaarten) 
Doelgroep: 6-12 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 biod 

In dit spel ontdekken leerlingen hoe alle planten- en diersoorten in een ecosysteem met elkaar 
verbonden zijn. Ze ondervinden aan den lijve hoe een kleine ingreep gevolgen heeft voor heel 
wat dier- en plantensoorten. Het spel kan gespeeld worden met min. 10 tot max. 30 
deelnemers en duurt 30 tot 40 minuten. Voorzie voldoende ruimte om een grote kring te 
maken (speelplaats, turnzaal) en een bol touw.  
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 Kleine Pan / Bel, de, Marc; Hendrickx. - Antwerpen: Houtekiet, 
2021. - 60 p.. - ISBN: 978-90-8924-920-3.  
Doelgroep: 6-10 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 klei 

Kleine Pan is de kleinste chimpansee in zijn familie. Hij is niet zo 
groot en sterk als zijn oudere broer Strong en houdt niet zo van 
wilde spelletjes. Hij houdt ervan om 's avonds op de Hoge Rots 
te genieten van de zonsondergang. Als zijn broer en nichtje op 
een dag echter in gevaar zijn, zet kleine Pan alles op alles om ze 

te redden. Spannend verhaal over moed en zelfvertrouwen en over hoe klein groot kan zijn. 
Tijdens het verhaal en dankzij de informatieve pagina's achteraan leer je ook heel wat bij over 
het leven van de chimpansees en de bedreigingen die de mens voor deze dieren vormen. Om 
voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar of om zelf te lezen vanaf een jaar of 7.  

 Samen sterk voor onze aarde / Davies, Nicola; Sutton; Hosmar. - 
Utrecht: Veltman Uitgevers, 2019. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-
483-1745-5 
Doelgroep: 6-10 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 same  

Dit prentenboek toont hoe mooi de aarde en het ecosysteem zijn. 
Je ziet dat alle levende dingen - ook wij - onderdeel zijn van een 
groot, mooi systeem. Omdat we er niet zorgvuldig mee omgaan, 
sterven er soorten uit en vallen er gaten in het ecosysteem. Het 
prentenboek maakt op een positieve manier duidelijk dat wij 

mensen ervoor moeten zorgen dat het systeem blijft draaien.  

 De wolf is terug : en dat is goed nieuws! / WWF-Belgium. - 
Brussel: WWF, 2021. - 13 p. 
Doelgroep: 6-12 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 wolf 

Aan de hand van deze tool ontdekken leerlingen van het lager 
onderwijs dat de wolf na 100 jaar terug is in België. Ze 
ontdekken het belang van het roofdier in het ecosysteem en 

gaan op zoek naar manieren waarop we de wolf kunnen beschermen. Dit doen ze aan de hand 
van oefeningen, spelletjes en klasgesprekken. Het pedagogisch dossier bestaat uit een 
downloadbare lerarenhandleiding met achtergrondinfo en de oplossingen bij de oefeningen en 
leerlingenfiches met activiteiten. Bij WWF kan je een A1-formaat poster over de wolf bestellen.  
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 De haven : lespakket 3e graad lager onderwijs / APB 
Havencentrum. - Antwerpen: APB Havencentrum, 
Provincie Antwerpen, 2021.  
Doelgroep: 10-12 j. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 have 

Via dit lespakket ontdek je met je leerlingen alle 
facetten van de haven van Antwerpen. Het bestaat 
uit vijf lessen met elk hun eigen focus. In de 
introductieles wordt gepeild naar de voorkennis van 
de leerlingen en maken ze kennis met de 

havenmascotte Dexter, de scho(o)lekster. De tweede les behandelt de wonderlijke wereld van 
de goederenstromen aan de hand van de game Van Haven tot Feest. In les 3 leren jullie meer 
over industrie, transport en opslag, de drie grote thema's van de haven. In les 4 loodsen je 
leerlingen zelf een schip de haven van Antwerpen in door uitdagingen tot een goed einde te 
brengen in een online escaperoom. Tot slot is er in les 5 ook aandacht voor duurzaamheid. 
Leerlingen leren kritisch nadenken over het evenwicht tussen de planeet, het winstbelang van 
bedrijven en de werkomstandigheden van mensen die werken en leven in de nabijheid van de 
haven. De lessen bevatten veel verschillende werkvormen om je leerlingen uit te dagen om 
actief, interactief en coöperatief aan de slag te gaan. Ze werken individueel, samen en leren 
elkaars talenten te benutten. Bovendien worden er ook digitale toepassingen ingezet. In de 
handleiding en werkbundel kan je via QR-codes en verkorte Bitly-linken rechtstreeks surfen 
naar deze tools. Volgende online toepassingen komen aan bod: • Les 1: webquest over eb en 
vloed • Les 2: online spel Van Haven tot Feest als app in de App Store of webapplicatie • Les 4: 
online escaperoom Enter the Port • Les 5: online stellingenspel. Het lespakket is volledig 
zelfstandig inzetbaar, maar kan je ook combineren met een rondvaart door de dokken van de 
haven van Antwerpen.  
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 A critical quantitative exploration of the state of black education / 
Dixon. - Black Teacher Collaborative, 2021. - 18 p. 
https://blackteachercollaborative.org/wp-
content/uploads/2021/05/The-State-of-Black-Education-2021.pdf  

Kritisch en kwantitatief onderzoek van het onderwijs aan zwarte 
studenten in de Verenigde Staten. Zwarte studenten vormen 15% van 
de leerlingenpopulatie in het publieke onderwijs. In de zuidelijke staten 
is het aandeel zwarte studenten het grootst terwijl er daar net zeer 
weinig tot geen zwarte docenten zijn. Uit het rapport blijkt dat de 

ervaringen van zwarte studenten worden getypeerd door een gebrek aan toegang tot 
gevorderde lessen, een gebrek aan cultureel relevante lesinhouden, overmatige blootstelling 
aan uitsluitingssancties, een gebrekkige toegang tot sociaal-emotionele en academische 
ontwikkeling, een lage appreciatie van het schoolklimaat. Het rapport beschrijft drie stappen 
voor het opstellen van een beleidsagenda voor zwart onderwijs. Het daagt beleidsmakers uit 
om zich te concentreren op: 1) de resultaten van het onderzoek; 2) het ondersteunen van 
onderwijsbeleid dat de diversiteit van het lerarenkorps en een betekenisvolle, cultureel 
relevante pedagogiek vooropstelt; 3) het implementeren van beleid dat het schoolklimaat 
bevordert en komaf maakt met disproportionele disciplineringsmaatregelen.  

 
 
 Digitaal inclusieve wijk toolbox / Gent, Stad. - 2021. - <OB>. - ISBN: 
1281852675 
https://www.digitaalinclusievewijk.be/toolbox 

De e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk zochten 
naar wat er nodig is om alle buurtbewoners kansen te geven in de 
digitale wereld. Deze toolbox is hiervan het resultaat, enerzijds een 
concept van een ideale 'Digitaal Inclusieve Wijk', anderzijds 28 

praktijken als inspiratie om in je eigen gemeente of organisatie aan de slag te gaan.  

 

 Gemeente-stadsmonitor / Brussel: Vlaanderen. Agentschap 
Binnenlands Bestuur - <OB> 
https://www.stadsmonitor.be/ 

De Gemeente-Stadsmonitor bevat meer dan 300 indicatoren, 
verspreid over 13 beleidsrelevante thema's: armoede, 
economie, mobiliteit, samenleven, zorg en gezondheid, 

cultuur en vrije tijd, klimaat milieu natuur, onderwijs en vorming, werk, demografie, lokaal 
bestuur, ruimte, wonen en woonomgeving. Per thema wordt aangegeven welke indicatoren je 
mag verwachten. Daarnaast vind je per thema enkele markante resultaten. Naast de 13 
basisthema's zijn er zes specifieke thema's: burgerbevraging, centrumsteden, COVID, 

https://blackteachercollaborative.org/wp-content/uploads/2021/05/The-State-of-Black-Education-2021.pdf
https://blackteachercollaborative.org/wp-content/uploads/2021/05/The-State-of-Black-Education-2021.pdf
https://www.digitaalinclusievewijk.be/toolbox
https://www.stadsmonitor.be/
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duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie en Vlaamse Rand. Ook hier vind je extra 
duiding bij elk thema. Een PDF-rapport 'Jouw gemeentescan' brengt de brede omgeving van 
jouw gemeente in beeld aan de hand van 178 kernindicatoren. Naast het uitgebreide rapport 
met grafieken en kaarten is er ook een samenvattend rapport beschikbaar. Het PDF-rapport 
'Jouw lokale integratiescan' bevat een selectie van indicatoren die specifiek de lokale situatie 
omtrent integratie in beeld brengen. Voor 'Jouw lokale integratiescan' is enkel een uitgebreid 
rapport met grafieken en kaarten beschikbaar. In 'Jouw gemeentescan' en 'Jouw lokale 
integratiescan' wordt de gekozen gemeente standaard vergeleken met het Vlaamse Gewest. In 
de interactieve toepassing kan je vergelijken met om het even welke benchmark.  

 
 Kansenongelijkheid in het onderwijs : verkennend 
onderzoek naar factoren die samenhangen met 
onderwijs(on)gelijkheid / Badou; Day. - Utrecht: 
Verwey-Joncker Instituut, 2021. - 34 p.. - ISBN: 978-
94-6409-032-1 
https://www.verwey-jonker.nl/wp-

content/uploads/2021/10/220530_factorenoverzicht-gelijke-kansen-WEB.pdf 

Het Nederlandse onderwijs wordt in het algemeen gezien als een kwalitatief goed systeem. 
Toch zijn er mechanismen die zorgen voor kansenongelijkheid bij verschillende groepen 
leerlingen en slaagt het onderwijs er niet in om deze het hoofd te bieden. In sommige gevallen 
levert het onderwijs zelfs een bijdrage aan de groei van kansenongelijkheid. Dit staat niet op 
zichzelf. De ongelijkheid hangt vaak nauw samen met de cognitieve en sociaal-emotionele 
behoeften van de leerlingen, de omgeving en het maatschappelijke discours. Er zijn 
verschillende factoren die een rol spelen in het ontstaan van kansenongelijkheid in het 
onderwijs. De laatste jaren, zeker met de komst van corona, groeit de behoefte aan een indeling 
en taxonomie van de bestaande kennis over deze factoren. Deze publicatie brengt dertig 
factoren in kaart, op vijf niveaus: leerling, familie, school, wijk en samenleving. 

 
 

 Kinderrechtendatabank / Kenniscentrum 
Kinderrechten. - [S.l.]: -, [s.a.]. 
http://www.kekidatabank.be/ 

De kinderrechtendatabank wordt samengesteld 
door het Kenniscentrum Kinderrechten 

(www.keki.be) om de beschikbare instrumenten, publicaties en onderzoek in verband met 
kinderrechten te ontsluiten. De databank omvat een: - Instrumentendatabank: met juridische 
instrumenten en beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en 
internationaal niveau; - Onderzoeksdatabank: met lopende en afgesloten Vlaamse 
onderzoeksprojecten over, of gerelateerd aan, kinderrechten; - Publicatiedatabank: met 
nationale en internationale publicaties over kinderrechten.  

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/10/220530_factorenoverzicht-gelijke-kansen-WEB.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/10/220530_factorenoverzicht-gelijke-kansen-WEB.pdf
http://www.kekidatabank.be/
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Vluchtelingen in getallen, 2021 / VluchtelingenWerk Nederland. - 
Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland, 2021. - 52 p. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig20210
8.pdf 

Deze publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare 
bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. In het 
document is informatie te vinden van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR. 

 
 
Zijn de universele waarden van wereldburgerschap wel 
universeel? / Kruit. - Brussel: Enabel, 2021. - 6 p.. - (Global 
citizenship education : issue paper; 3). - ISBN: 1281838274 

https://mcusercontent.com/6593d152a6a1766e72ca4b76a/files/4884b60b-6c9e-bb9e-5e84-
4c421c050b6c/Issue_paper_3_NL.pdf 

Wereldburgerschapseducatie heeft een visie op onderwijs die het hoopt toe te passen in 
onderwijssystemen wereldwijd. Deze visie is gebaseerd op waarden die essentieel worden 
geacht voor een betere wereld. Denk maar aan rechtvaardigheid, duurzaamheid, inclusiviteit, 
pacifisme, etc.. Maar worden deze waarden overal op dezelfde manier geïnterpreteerd? En zijn 
deze waarden echt universeel wenselijk? Of schemert hier vooral een Westerse visie door? 
Deze issue paper probeert aanknopingspunten voor reflectie aan te reiken in het debat. 

 
Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen / Brussel: De 
Ambrassade, 2021. - 26 p. 
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2021-
05/2021_Iedereen_Chiro.pdf 

Chirojeugd Vlaanderen maakte in 2018 de keuze om meer rond 
diversiteit te werken, maar stelde vast dat ze geen goed zicht hadden op hoe divers de 
chirogroepen zijn, of ze een afspiegeling zijn van de buurt, welke kinderen ze bereiken en welke 
niet. Om die blinde vlekken op te vangen voerden ze, met behulp van Odisee Hogeschool, een 
realistisch diversiteitsonderzoek uit. In het onderzoek werden 210 chirogroepen onder de loep 
genomen. Via een online vragenlijst werd gepeild naar de achtergrond en diversiteit van leiding 
en ouders. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het percentage kinderen en jongeren met 
een migratieachtergrond in Chirogroepen vaak nog geen afspiegeling is van de buurt, dat het 
belangrijk is om niet enkel projectmatig maar ook structureel te investeren in diversiteit en dat 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig202108.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/vig202108.pdf
https://mcusercontent.com/6593d152a6a1766e72ca4b76a/files/4884b60b-6c9e-bb9e-5e84-4c421c050b6c/Issue_paper_3_NL.pdf
https://mcusercontent.com/6593d152a6a1766e72ca4b76a/files/4884b60b-6c9e-bb9e-5e84-4c421c050b6c/Issue_paper_3_NL.pdf
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2021-05/2021_Iedereen_Chiro.pdf
https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2021-05/2021_Iedereen_Chiro.pdf
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er nood is aan een divers jeugdwerklandschap met zin voor samenwerkingen. Je kunt het 
rapport online raadplegen of een papieren versie opvragen.  

 
 
 Opgroeien in gelijkheid : tool voor antidiscriminatie-aanpak in het 
primair onderwijs / Felten; Broekroelofs. - Utrecht: Kennisplatform 
Integratie en Samenleving, 2021. - <OB> 
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/opgroeien_in_gelijkheid-
25-11-2021.pdf_ii.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/overzicht_antidiscriminatie_leermiddelen_onder
wijs_0.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/checklist_effectieve_antidiscriminatie-
methode.pdf 

Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect 
voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs. Maar hoe kun je 
als school dit thema meer expliciet vormgeven? Hoe geef je het thema discriminatie de 
aandacht die het verdient en neem je expliciet stelling voor gelijk(waardig)heid? Hoe koppel je 
het aan andere thema’s binnen de school? Met deze handzame tool ontwikkeld door KIS in 
samenwerking met Stichting School & Veiligheid kun je een duidelijke aanpak formuleren op 
antidiscriminatie en die aanpak uitvoeren. De tool bestaat uit een stappenplan en twee 
bijlagen: een overzicht van leermiddelen en een checklist.  
 

 
 Story dice : a creative storytelling tool / London : Dave Birss, 2021 . - 
https://davebirss.com/storydice/ 
 
Now the classic story ideas generator is available for free in your 
browser. In this version there’s over 50 options for each dice – with 
more options being added as I get around to drawing them. 
As well as being a fun diversion for parents and kids, this is also a handy 
tool for writers looking for inspiration to create their own story ideas. 

As a creative exercise, it’s a brilliant way of giving your imagination a workout. And because 
your imagination is where your ideas come from, that’s a great mental muscle to flex. The more 
practice you put into turning the prompts into stories, the better you will get at storytelling and 
articulating your own ideas. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/opgroeien_in_gelijkheid-25-11-2021.pdf_ii.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/opgroeien_in_gelijkheid-25-11-2021.pdf_ii.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/overzicht_antidiscriminatie_leermiddelen_onderwijs_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/overzicht_antidiscriminatie_leermiddelen_onderwijs_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/checklist_effectieve_antidiscriminatie-methode.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/checklist_effectieve_antidiscriminatie-methode.pdf
https://davebirss.com/storydice/
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The tool below is fully functional but if you want a stand-alone version, just click on the button 
at the bottom of the page. (It may look a bit crushed on a smartphone screen. If that’s the case, 
scroll down and click that button when you’re ready.) 
 

 
Wanneer de patiënt niet op z'n best is : een kwalitatieve verkenning naar 
ervaringen van zorgmedewerkers met discriminatie en vooroordelen geuit 
door patiënten/cliënten / Nhas; Poerwoatmodjo. - Utrecht: 
Kennisplatform Integratie en Samenleving, 2021. - <OB> 

https://www.kis.nl/sites/default/files/wanneer_de_patient_niet_op_zn_best_is_discriminatie
_in_de_zorg-def.pdf 
 
Racistische opmerkingen, grapjes over hoofddoeken of twijfels over deskundigheid vanwege 
afkomst. Regelmatig krijgen zorgmedewerkers te maken met verschillende vormen van 
discriminatie en vooroordelen. Hoe ga je om met een cliënt die niet door jou wil worden 
geholpen? En hoe kunnen leidinggevenden een rol spelen in de aanpak van discriminatie? Uit 
dit verkennend onderzoek naar discriminatie en vooroordelen in de zorg blijkt dat er behoefte 
is aan duidelijke protocollen en trainingen. De focus in het onderzoek ligt op discriminerende 
uitingen die door patiënten en cliënten of hun familie worden gedaan in onder andere 
ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, jeugdzorg en ouderenzorg. Op basis van de bevindingen doen de 
onderzoekers enkele aanbevelingen om discriminatie en vooroordelen in zorginstellingen te 
voorkomen en aan te pakken. Ze geven ook aan dat er nog veel te ontdekken is over het 
fenomeen racisme in de zorg en dat daarvoor vervolgonderzoek nodig is.  

 
 Linguineo Pro / Leuven : Linguineo , 2021 

https://www.linguineo.com/#!/linguineo_pro 

Linguineo Pro is een taalapp die focust op specifieke jobs. Of je nu een 
dokter, poets- of keukenmedewerker bent, de app bevat wat je nodig hebt om je werk te doen. 
De methode van Linguineo Pro is gebaseerd op jarenlang academisch onderzoek, en het 
leerproces is aangestuurd door artificiële intelligentie. Klinkt ingewikkeld? Dat is het niet. Wat 
je als gebruiker te zien krijgt is een toegankelijke app. Linguineo Pro biedt meer dan woordjes 
leren. De app laat je spreken en schrijven, net zoals op het werk. 

 

Thematiseren met jonge kinderen : handreiking / Bouwman, 
Aafke, Houtsma, Sigrid, van der Linde, Gäby 
Klein, Tank, Martin   
Amersfoort : SLO , 2020 
https://www.slo.nl/publish/pages/16605/handreiking-
thematiseren-met-jonge-kinderen-slo-01-2021.pdf 
 

https://www.kis.nl/sites/default/files/wanneer_de_patient_niet_op_zn_best_is_discriminatie_in_de_zorg-def.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/wanneer_de_patient_niet_op_zn_best_is_discriminatie_in_de_zorg-def.pdf
https://www.linguineo.com/#!/linguineo_pro
https://www.slo.nl/publish/pages/16605/handreiking-thematiseren-met-jonge-kinderen-slo-01-2021.pdf
https://www.slo.nl/publish/pages/16605/handreiking-thematiseren-met-jonge-kinderen-slo-01-2021.pdf
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Veel kleutergroepen en voorschoolse voorzieningen werken graag met thema’s. Om te zorgen 
dat kinderen optimaal spelend leren, is het belangrijk dat de thema’s goed aansluiten op hun 
belevingswereld. Beredeneerd werken met een thema (thematiseren) helpt om kinderen te 
motiveren en hen nieuwsgierig te maken. 
 

Transperanto : effective communication between truck driver and 
loading/unloading site / Brussel : CEFIC European Chemical Industry 
Council 
http://www.transperanto.org/ 
 
Transperanto is a toolbox, containing key safety related words and 
phrases, translated in 26 European languages. 

Transperanto does not aim at providing a full encyclopedy of technical transport jargon but 
focuses on communication between drivers and site personnel. Truck drivers from all over 
Europe are entering plants and other storage sites of Chemical Companies for loading and 
discharging products. 
 
 

Woordcombinaties / Leiden : Instituut voor de Nederlandse Taal , 2021 
woordcombinaties.ivdnt.org 
 
Woordcombinaties is een online naslagwerk in ontwikkeling dat 
geavanceerde leerders en gebruikers van het Nederlands ondersteunt bij 
het gebruiken van woorden in context. De tool toont hoe woorden 
gebruikt worden in voorbeeldzinnen, welke woorden typisch en/of vaak 

met elkaar gecombineerd worden en hoe (valentie)patronen samen met collocaties gebruikt 
worden voor het bouwen van zinnen. De applicatie kan voorlopig het beste bekeken worden 
op een wat groter scherm. 
Voor wie? De doelgroep bestaat in eerste instantie uit neerlandici extra muros en andere 
gevorderde NT2/NVT-leerders op C-niveau, maar ook voor moedertaalgebruikers is de 
applicatie nuttig. Denk aan studenten, leerlingen en leraren, taalkundigen, tekstschrijvers, 
vertalers, iedereen die schrijft. 
Welke woordenschat? Voorlopig kan er alleen gezocht worden op verba (werkwoorden) uit de 
lemmalijst. Later zullen ook voorbeeldzinnen en combinatiemogelijkheden voor substantieven 
beschikbaar komen. Voor de pilotfase gebruikten we een werkwoordenlijst uit de 
taalleerapplicatie Hogeschooltaal. Deze lijst hebben we na de pilot uitgebreid met 
werkwoorden uit de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (Alons & Scheltinga, 2015). We 
maakten een doorsnede van de schooltaalwoorden en de werkwoorden uit het Nederlandse 
frequentiewoordenboek A frequency dictionary of Dutch (Tiberius & Schoonheim, 2013). Die 
woorden worden met voorrang bewerkt. Na de schooltaalwoorden behandelen we de overige 
woorden uit het frequentiewoordenboek, zodat op termijn de combinatoriek van alle woorden 
uit het frequentiewoordenboek beschreven is. 
  

http://www.transperanto.org/
woordcombinaties.ivdnt.org
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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. 
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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. 

 

 

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,... 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 

Hans. - Amsterdam : NCDO. 

Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar 

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew 

Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew   

OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en 

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

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

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

deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 

 



65 
 

 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 

Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging 

Remedial Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial 

Teachers, 2017.: 61,50 EUR  

Doelgroep: Volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: WEL 

TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial 

teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling 

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

bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van 

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

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

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

informatie over de vereniging met haar activiteiten.  
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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. 
 
 

 

 
 
 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  

Carnotstraat 110  
2060 Antwerpen 

03 203 57 50 
docatlas@provincieantwerpen.be 

 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  

Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
014 72 40 20 

docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 

 

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

