
1 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



2 
 

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 2 

Didactiek en onderwijspraktijk .......................................................................................................................... 3 

Taal ..................................................................................................................................................................... 4 

Taal kleuteronderwijs .................................................................................................................................... 4 

Taal lager onderwijs ....................................................................................................................................... 5 

Taal volwassenenonderwijs ........................................................................................................................... 6 

Speelleermateriaal ......................................................................................................................................... 9 

Welbevinden .................................................................................................................................................... 10 

Het jonge kind .............................................................................................................................................. 10 

Het lagere schoolkind .................................................................................................................................. 11 

12+ ............................................................................................................................................................... 14 

Wereldburgerschap ......................................................................................................................................... 16 

Burgerschap ................................................................................................................................................. 16 

Mensenrechten ............................................................................................................................................ 16 

Diversiteit ..................................................................................................................................................... 16 

De wereld rond ............................................................................................................................................ 18 

Duurzame ontwikkeling ............................................................................................................................... 18 

Ingevoerde URL’s ............................................................................................................................................. 20 

 



3 
 

 
 

Onderwijs van de toekomst : de impact van 
internationale dialoog / Moons; Raw; Bauwens. - 
Brussel: eNSPIRED, [s.a.]. - 95 p. 
Vindplaats Turnhout: ro 3 impa  
URL: https://indd.adobe.com/view/9d23730f-5881-
4419-8885-7d2113ec1c1a 
 
Deze publicatie geeft een overzicht van acht jaar 

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

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. - ISBN: 1281809979 
Vindplaats Turnhout: 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. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, 
praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas. In deze compleet 
herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op 
weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat.  
 
 

https://indd.adobe.com/view/9d23730f-5881-4419-8885-7d2113ec1c1a
https://indd.adobe.com/view/9d23730f-5881-4419-8885-7d2113ec1c1a
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 Liefde voor letters en lezen : handboek stimulering geletterdheid, 
0 tot 7 jaar / Berg, Van den; Land; Meijsing. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2019. - 371 pagina's. - ISBN: 978-90-8850-000-8. - 
ISBN: 417576854. - ISBN: 1083351532 
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 lief  
 
 
In 'Liefde voor letters en lezen' staat de stimulering van 
geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal. Het beoogt 

als inspiratiebron een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van geletterdheid en daarmee 
de kans op laaggeletterdheid wezenlijk te verkleinen. Nog steeds loopt ten minste een op de 
tien kinderen en jongeren het risico als laaggeletterde de maatschappij te betreden. Stimuleer 
je geletterdheid echter vanaf de babytijd als 21e-eeuwse vaardigheid, dan geef je het kind alle 
mogelijke kansen op het pad naar maatschappelijk functionele geletterdheid. Dit handboek en 
de bijbehorende website bieden daar doelgerichte activiteiten voor, ook binnen onderzoekend 
en ontwerpend leren.  

 
 Aap leest een letter / Gielen; Lierde, Van. - Mechelen: Baeckens, 2020. - 
lessuggesties. - ISBN: 978-90-5924-782-6. - ISBN: 430508980. - ISBN: 
1222892608 
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 aapl  
 
Als specialist in beginnende geletterdheid weet Isabelle Gielen aop 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.  
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 Sjoes : lesmateriaal voor het basisonderwijs ter stimulering van 
taalbewustzijn en meertaligheid, van inclusie en saamhorigheid / Helsloot; 
Fleur. - Amsterdam: Studio Taalwetenschap, 2018. - 64 p.. - ISBN: 978-
90-828547-0-1. - ISBN: 1281800834 
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 sjoe  
 

SJOES geeft de leerkracht in het basisonderwijs twaalf lessen in handen 
om de meertaligheid van zijn klas grijpbaar te maken. Speels en 

oppervlakkig, of juist serieus en diepgravend, ontdekken de leerlingen de eigenschappen van 
taal, van hun eigen talen en van andere talen. De verwantschap tussen woorden wordt 
zichtbaar. En juist dat hele andere woord voor hetzelfde begrip spreekt tot de verbeelding. 
Grammaticale verschillen tussen talen, en hun overeenkomsten, worden door SJOES 
onderwerp van gesprek. Taalachterstand verandert zo in verrijkende talenkennis. Het boek is 
een herwerkte versie van de downloadbare methode 'SJOES' uit 2016.  

Beste boekenjuf/meester 2021 / [s.n.]. - Brussel: Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie, CANON Cultuurcel, 2021. - 55 p. 
Vindplaats Turnhout: 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. 
 
 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 
Vindplaats Turnhout: 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. 
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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 
Vindplaats Turnhout: 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! Sprookjes 
in het Nederlands en het Chinees hoort bij de serie Tweetalig. Met deze boekenserie lees je in 
je moedertaal én in een tweede taal.  
 
 

 
 De opmaat : naar NT2-niveau A2 / Beersmans; Tersteeg. - Amsterdam: 
Boom, 2020. - 334 p.. - ISBN: 978-90-244-3199-1. - ISBN: 1281808008 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 opma 

Dit is de herziene editie van De opmaat. De opmaat is een NT2-
basismethode voor beginnende hoger opgeleide anderstaligen. De 
methode is geschikt voor het gebruik in groepsverband, maar ook voor 
zelfstudie. Taalniveau B2. - Actuele, authentieke leesteksten met sterke 
visuele ondersteuning in kleur - Expliciete aandacht voor alle vaardigheden: 

luisteren, lezen, schrijven en spreken - Functionele schrijfopdrachten - Talloze vocabulaire 
inslijpoefeningen en interactieve oefeningen online - Heldere grammatica en bijbehorende 
oefeningen in aparte Taalhulp - Uitgebreide docentondersteuning en toetsen Op NT2 School 
kan de cursist zelfstandig oefenen met het materiaal uit het boek. Ook vindt hij daar alle 
geluidsfragmenten, de antwoorden bij de oefeningen en een woordenlijst met Engelse 
vertaling. Voor de docent zijn er extra buitenschoolse opdrachten, toetsen en handige 
didactische tips.  

 Wind mee : in eenvoudige stappen van NT2-niveau A1 naar A2 / Duenk; 
Vervoort. - Amsterdam: Boom, 2020. - 274 p.. - ISBN: 978-90-244-1979-
1. - ISBN: 1200512759 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.2 wind  

Wind mee maakt onderdeel uit van een basismethode Nederlands als 
tweede taal voor volwassenen die in eenvoudige, gestructureerde 
stappen Nederlands willen leren. Wind mee is het vervolg van Klim op. 
De inhoud en manier van leren is het meest geschikt voor mensen die 

een praktisch beroep (willen) uitoefenen en voor NT2-leerders op mbo-niveau die meer 
herhaling nodig hebben voor het leren van de taal. Het startniveau is A1 en het eindniveau is 
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A2. In de tien thema’s van Wind mee leert de cursist doelgericht de basiswoordenschat en 
praktische taalhandelingen in alledaagse contexten. In het boek zijn de oefeningen geordend 
op vaardigheid: luisteren, (begrijpend) lezen, schrijven, (na)spreken en grammatica. De 
oefeningen zijn eenvoudig en door het steeds aanbieden op een verschillende manier wordt 
de woordenschat goed ingeslepen. Ieder thema sluit af met een dictee, een uitspraakoefening 
en een oefening met flashcards.  

 Goedgeletterd : An en Daan: leesboek alfabetisering / Koot. - Bussum: 
Coutinho, 2021. - 92 p.. - ISBN: 978-90-469-0794-8 
Vindplaats Turnhout: 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.  

 Goedgeletterd : leerboek alfabetisering / Koot. - Bussum: Coutinho, 
2021. - 220 p.. - ISBN: 978-90-469-0748-1. - ISBN: 978-90-469-0787-0 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 goed  

Het geven van goed NT2-onderwijs aan alfa-cursisten kan een uitdaging 
zijn. Zo hebben cursisten vaak verschillende achtergronden en 
leerprofielen. De leergang Goedgeletterd wil de mogelijkheid tot 
maatwerk bieden. Cursisten die met Goedgeletterd werken, leren hun 
eigen leertraject vorm te geven en keuzes te maken in hoe ze de 

leerdoelen willen bereiken. Met Goedgeletterd deel 1 kunnen cursisten hun taalniveau 
verhogen tot niveau Alfa A; deel 2 werkt van Alfa A naar Alfa C. Naast de taalvaardigheden 
lezen, schrijven, spreken en luisteren is er aandacht voor uitbreiding van woordenschat, leren 
omgaan met de computer, zelfstandig werken en het ontwikkelen van eigen 
verantwoordelijkheid. De leergang bestaat uit twee leerboeken, twee lees- en schrijfschriften, 
online materiaal en een leesboek. Het Leerboek alfabetisering – deel 1 is opgebouwd rond acht 
thema’s: kennismaken, school, tijd, familie, kleding, het weer en de seizoenen, boodschappen 
doen en gezondheid. In ieder thema maken de cursisten kennis met een aantal 
kapstokwoorden, waarmee ze klankzuivere letters leren. Ook komen in ieder thema alle 
taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aan bod en is er aandacht voor 
uitbreiding van de woordenschat. Na het doorwerken van dit boek hebben de cursisten 
taalniveau Alfa A bereikt. Het online materiaal bij deze leergang bestaat uit interactieve 
opdrachten, audiofragmenten en werkboekjes voor getallen en klokkijken. Docenten kunnen 



8 
 

een uitgebreide docentenhandleiding en werkbladen aanvragen. Deel 2 behandelt: vervoer, 
vrije tijd, studeren, koken, geldzaken en werk.  

 Goedgeletterd : lees en schrijfschrift alfabetisering / Koot. - Bussum: 
Coutinho, 2021. - 141 p.. - ISBN: 978-90-469-0749-8. - ISBN: 978-90-469-
0786-3 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 goed 

Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 1 sluit aan op het Leerboek 
alfabetisering – deel 1, idem voor deel 2. De schriften bevatten opdrachten 
en oefeningen gericht op technisch lezen en schrijven. Ze zijn opgebouwd 
rond dezelfde acht praktische thema’s en de bijbehorende 

kapstokwoorden als de leerboeken. De oefeningen helpen cursisten om woorden te analyseren 
en synthetiseren, letters te herkennen en lettervormen te schrijven. Ieder thema wordt 
afgesloten met een schrijfopdracht van losse woorden naar eenvoudige zinnen. Het Lees- en 
schrijfschrift alfabetisering – deel 1 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa 0. Het Lees- en 
schrijfschrift alfabetisering – deel 2 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa A.  

 
Goedgeletterd : lees en schrijfschrift alfabetisering - Deel 2 : naar 
alfa A / Koot. - Bussum: Coutinho, 2021. - 171 p.. - ISBN: 978-90-
469-0786-3 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 goed 
 
Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 1 sluit aan op het 
Leerboek alfabetisering – deel 1, idem voor deel 2. De schriften 
bevatten opdrachten en oefeningen gericht op technisch lezen en 
schrijven. Ze zijn opgebouwd rond dezelfde acht praktische 

thema’s en de bijbehorende kapstokwoorden als de leerboeken. De oefeningen helpen 
cursisten om woorden te analyseren en synthetiseren, letters te herkennen en lettervormen te 
schrijven. Ieder thema wordt afgesloten met een schrijfopdracht van losse woorden naar 
eenvoudige zinnen. Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 1 is geschikt voor cursisten 
vanaf niveau Alfa 0. Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 2 is geschikt voor cursisten 
vanaf niveau Alfa A. 
 

 Op de markt / Caeneghem, van, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 45 p.. - (Woordwinst; 2021: 1). - ISBN: 978-90-
8696-561-8 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 woor 
 
Woordwinst 2 is een serie van tien makkelijk te lezen verhalen, geschreven 
door NT2-docent Johan Van Caeneghem. Deze reeks is bedoeld voor 
(jong)volwassenen die op A1/A2-niveau Nederlands lezen. Bij het schrijven 
van de reeks is gebruik gemaakt van woordenlijsten van Boom NT2, zie 
nt2.nl. 
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 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 
Vindplaats Turnhout: 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.  

 

 

 Beroepenkaarten / Boff. - Amsterdam: Boom, 2018.. - ISBN: 978-90-244-
0760-6. - ISBN: 1281878059 
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 bero  
 
Voor anderstaligen is het niet altijd duidelijk hoe het werkveld er in 
Nederland uitziet. Welke beroepen zijn er? Welke sectoren zijn er? Met de 
beroepenkaarten heeft u een instrument om hier inzage in te geven. De 
kaarten kunnen worden ingezet bij loopbaantrajecten, of gewoon, bij de 
opbouw van woordenschat.  

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

Draai de roulette en zoek naar afbeeldingen die beginnen met een 
specifieke letter of foneem, die die letter of dat foneem bevatten, 
of die een specifiek aantal lettergrepen hebben! Een spel met foto's 
om te helpen woorden mentaal in lettergrepen te segmenteren en 

fonemen en letters op een progressieve manier te identificeren. Fonologisch bewustzijn is 
essentieel om een goede basis te leggen voor het lezen. Het segmenteren van fonemen, 
spelling en het verdelen van woorden in lettergrepen met behulp van afbeeldingen is met name 
aangewezen bij specifieke leerproblemen zoals dyslexie. Wat leer ik? Aandacht en concentratie 
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Spraak en uitspraak verbeteren Leren lezen fonologisch bewustzijn Woordenschat en verbale 
vloeiendheid  

Storytelling : its uses and applications / Horsley. - [S.l.]: -, 2008. - 14 p. 
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 stor 

Deze neerslag bevat een beschrijving van hoe we leren en communiceren, een oplijsting van 
boeken, websites en materialen voor storytelling en concrete tips om deze methodiek thuis 
en in de klas toe te passen.  

 

 

 

 Steek je kleuterklas... in een nieuwe jas! 
Fotohandleiding voor een creatieve klasinrichting / 
Boone. - Mechelen: Plantyn, 2011. - 339 p.. - ISBN: 978-
90-301-3042-0. - ISBN: 795674717 
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.1 stee 

Het boek 'Steek je kleuterklas... in een nieuwe jas! bevat 
een selectie good practices met fotomateriaal uit 
tientallen kleuterklassen van de peuters tot de oudste 

kleuters. Elke foto wordt didactisch becommentarieerd en verrijkt met suggesties. Woord en 
beeld zijn voorzien voor zowat alles wat de kleuterklaswerking betref: het algemeen klasbeeld, 
inrichting van de verschillende speelwerkplekken, kalenders en borden, visualisering van 
tijdsaspecten in hun ruime context, initiatie in het lezen en schrijven, initiatie in de wiskunde, 
de school: de gang, de speelplaats, gezondheid en hygiëne in de kleuterschool, enz. Zelfs de 
speeltuin en bergruimte komen aan bod.  

 Samen Sterker Terug Op Pad : het STOP4-7-programma : een vroege 
interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen / Mey, De; 
Bastiaanssen; Merlevede. - Amsterdam: SWP, 2013. - 4 v.. - ISBN: 978-90-
8850-460-0. - ISBN: 1281838145 
Vindplaats Turnhout: WEL 1.4.2 same 

Het evidence based STOP4-7-programma is een kant-en-klaar pakket voor 
hulpverleners die werken met jonge kinderen (4-7 jaar) die meer dan 
andere kinderen liegen, vechten, driftbuien vertonen, ongehoorzaam en 

opstandig zijn. Het pakket omvat een theoretische inleiding en drie handleidingen om te 
werken met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Bij de kindtraining gaat het om 
activiteiten die helpen om kinderen bepaalde sociaal-cognitieve vaardigheden aan te leren: rol- 
of perspectiefneming, probleemoplossing, zelfcontrole, vragen om mee te spelen, omgaan met 
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groepsdruk en omgaan met weigering. In de oudertraining worden belangrijke 
opvoedingsvaardigheden bediscussieerd, aangeleerd en ingeoefend. Met de leerkrachten 
wordt een vergelijkbaar traject gevolgd, met het verschil dat er een theoretisch deel is 
toegevoegd en de informatie in kortere tijd wordt overgedragen. In deze vernieuwde publicatie 
is er extra aandacht voor de rol van hechting en emotieregulatie bij de behandeling van 
gedragsproblemen en er wordt ook uitgebreider ingezet op relaxatie. Leerkrachten, 
leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen de principes van het programma 'Samen 
sterker Terug Op Pad' toepassen in hun dagelijks praktijk met kinderen. Hulpverleners vinden 
aanvullende informatie op de bijbehorende website.  

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 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.  

 

 

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 Turnhout: 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 
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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. 

 

 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 Turnhout: 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.  

 

 Executieve functies bij kinderen en adolescenten : een praktische 
gids voor diagnostiek en interventie / Dawson; Guare. - 
Amsterdam: Hogrefe, 2019. - 341 p.. - ISBN: 978-90-79729-00-5. - 
ISBN: 1113820733 
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 exec  
 
De afgelopen jaren hebben vele leerkrachten, psychologen en 
andere professionele opvoeders gebruikgemaakt van de 
stapsgewijze richtlijnen en praktische tips in Executieve functies bij 

kinderen en adolescenten. In deze geheel herziene en uitgebreide editie hebben de auteurs zes 
nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Het boek beslaat het gehele spectrum van executieve 
functies: van inhibitie, flexibiliteit en emotieregulatie tot taakinitiatie, werkgeheugen, planning 
en organisatie. Voor elke vaardigheid geven de auteurs tips voor diagnose en therapie. Ze 
bieden allerlei tips om verschillende executieve functies door individuele coaching of klassikale 
interventies te versterken. Er zijn speciale hoofstukken over het versterken van executieve 
functies bij leerlingen met ADHD en autismespectrumstoornissen. Nieuw in deze editie is de 
leerlinggerichte aanpak. In de bijlagen vind je bruikbare vragenlijsten, checklists en werkbladen.  
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 Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren / Samsen; 
Heus, De. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2016. - 220 p.. - ISBN: 978-
90-368-1437-9. - ISBN: 1281845993 
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 ACCE 

Acceptatie en Commitment Therapie bij kinderen en jongeren is een 
dynamisch werkboek, waarbij alle elementen/vaardigheden voor 
psychologische flexibiliteit aanwezig zijn, maar waar de volgorde minder 
vast staat. Het werkboek wordt gebruikt als een soort kaartenbak met 

oefeningen die los gebruikt kunnen worden of als geheel: achter elkaar, door elkaar. Dit 
werkboek heeft als doel voldoende algemene theoretische ondersteuning te bieden voor 
onbekenden met de methodiek om het toe te kunnen passen. De uitgave is een aanvulling op 
bestaande boeken over de theorie en praktijk vanwege de theoretische koppeling van ACT met 
kinderen en jongeren; de oefeningen en metaforen die worden gebruikt, zijn aangepast op de 
belevingswereld en ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren. Vanwege de grote 
verzameling van oefeningen en metaforen, gepresenteerd als 'kaartenbak' in dit werkboek, zijn 
onbekenden met ACT eerder geneigd de methodiek toe te passen.  

 

Wat denk je? Wat voel je? 55 emotiekaarten / Vreede, De. - [Huizen]: 
Uitgeverij Pica, 2018. - 1 doos (handleiding, 55 kaarten). - ISBN: 978-
94-92525-25-3. - ISBN: 1281826262 
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 watv 

Wat voel je? Wat denk je? is een hulpmiddel voor begeleiders van 
kinderen, jongeren en volwassenen bij het benoemen en leren 

begrijpen van gevoelens. Ook het snappen, versterken, helen en loslaten van de gevoelens 
kunnen doelen zijn van het werken met de kaarten. Op de 55 kaarten wordt aan de voorzijde 
een prettig of onprettig gevoel uitgedrukt in één woord met daarboven een grote smiley. Op 
de achterkant vind je ook de smiley terug met het gevoel, maar deze keer met een gedachte 
erbij in een gedachtewolk als extra illustratie van het gevoel.  

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 Turnhout: 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 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 
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onwetendheid over de impact van trauma op kinderen uit de wereld te helpen. Het kan ingezet 
worden door ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, kinderpsychologen …  

 

 
 Werk aan je winkel : jongeren leren communiceren en zichzelf 
presenteren / Barkmeijer; Brokken. - Amsterdam: SWP, 2014. - 159 p.. - 
ISBN: 978-90-8850-503-4. - ISBN: 2056913394. - ISBN: 917177734 
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 werk 

Dit is een werkvormenboek voor real life learning over assertiviteit in 
communicatie en presentatie, geschreven voor leerkrachten, trainers of 
hulpverlening die werken met jongeren uit alle onderwijstypen. De 
werkvormen zijn interessant voor de doelgroep en erop gericht om 

jongeren iets te laten ervaren en daarover laten nadenken in een actieve rol. Communiceren 
en jezelf presenteren zijn de hoofdthema's in het boek, maar deze hebben ook elementen van 
andere thema's in zich. Zo maken het geven en ontvangen van complimenten en feedback, het 
uiten van gevoelens en het opkomen voor jezelf onderdeel uit van effectief communiceren en 
jezelf goed kunnen presenteren.  

 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 Turnhout: 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.  



15 
 

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 Turnhout: 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.  

 StruX : Arbeidsvaardigheden / Ubbink. - Meppel: Edu'Actief b.v., 2014. - 
108 p.. - ISBN: 978-90-372-1337-9. - ISBN: 914165510 
Vindplaats Turnhout: 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.  

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 Turnhout: 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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 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 
Vindplaats Turnhout: 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 eigen speelse manier in 
blocnotestijl. Het klaspakket bevat 25 strips, 5 minipopjes en 1 klaspop.  

 
Van klein tot groots : Malala Yousafzai / Sánchez Vegara; Mirza. - 
Rijswijk: De Vier Windstreken, 2021. - 1 v.(<NP>). - ISBN: 978-90-
5116-859-4. - ISBN: 1281843297 
Vindplaats Turnhout: 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.  

Bij Kas in de klas / Oud, Pauline. - Amsterdam: Clavis, 2017. - 1 v. - 
ISBN: 978-90-448-3075-0 
Vindplaats Turnhout: 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.  
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Ik ben bruin / Banker, Ashok; Prabhat; Berg, Ter; Achatibi. - Amsterdam: 
Rose Stories, 2020. - 1 v. - ISBN: 978-90-830636-2-1. - ISBN: 
428017797. - ISBN: 1227310201 
Vindplaats Turnhout: 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.  

 Intercultural training tool kit : activities for developing intercultural 
competence for virtual and face-to-face teams / Hansen; Torkler; 
Covarrubias Venegas. - <SL>: SIETAR Europa, 2019. - 71 p.. - ISBN: 978-3-
7494-1076-7. - ISBN: 1281819895 
Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 inte 

Dit boek bevat 29 activiteiten die zowel de trainer/lesgever als de 
deelnemer/student ondersteunen bij het reflecteren over en het 
ontwikkelen van de eigen interculturele competenties. De werkvormen 
kunnen ingezet worden bij virtuele en face-to-face workshops. De 

activiteiten zijn ingedeeld in drie categorieën: 'Opening and Warm-up Activities', 'Feedback & 
Debriefing Activities', 'Teambuilding Activities'.  

Eén grote familie / Roca, Elisenda; Bonilla; Schoehuys -Blaak. - Rijswijk: 
De Vier Windstreken, 2020. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 427680085. - ISBN: 
978-90-5116-830-3. - ISBN: 1281848408 
Vindplaats Turnhout: 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.  

Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes : 100 bijzondere Nederlandse 
vrouwen / Swinkels. - Amsterdam: Rose Stories, 2020. - 205 p.. - ISBN: 
978-90-830636-3-8 
Vindplaats Turnhout: 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.  
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Mijn schaduw is roze / Stuart; Vendel, van de, Edward. - Kalmthout: 
Pelckmans, 2021. - 1 v. - ISBN: 978-94-6383-290-8. - ISBN: 1240722103 
Vindplaats Turnhout: 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.  

 

 

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 
Vindplaats Turnhout: 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. 

 

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. - ISBN: 1281823092 
Vindplaats Turnhout: 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 leerlingen gaan naar huis met een enthousiast 

verhaal, in plaats van "niks bijzonders" geleerd te hebben op school.  
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SDG kaartspel / MVO Advies. - <SL>: 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) 
Vindplaats Turnhout: 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.  

Samen sterk voor onze aarde / Davies, Nicola; Sutton; Hosmar. - 
Utrecht: Veltman Uitgevers, 2019. - 1 v. - ISBN: 978-90-483-1745-5 
Vindplaats Turnhout: 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.  

In het oog van de klimaatstorm / Ypersele, van, Jean-Pascal; Lamotte; Libaert; Peeters; 
Lalonde. - Berchem: EPO, 2018. - 222 p.. - ISBN: 978-94-6267-122-5. - ISBN: 1113684730 
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 inhe  
 
In dit boek voor een breed publiek vertelt van Ypersele over het hoe en waarom van zijn 
engagement voor het klimaat. Hij biedt ook een blik achter de schermen van de grote 
internationale conferenties waar hij al decennia kind aan huis is, strooit kwistig met anekdotes, 
en beantwoordt de vragen die ertoe doen, gaande van 'Wat is nu echt de staat van het klimaat?' 
tot 'Hoe kunnen we de transitie inzetten?  
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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/
file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/woordcombinaties.ivdnt.org


26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

