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Aap leest een letter / Gielen; Lierde, Van. - Mechelen: Baeckens, 
2020. - 1 v. (<NP>), lessuggesties. - ISBN: 978-90-5924-782-6.  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 aapl ;  
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.  

Reflectiewaaier : omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar): tool voor 
ondersteuners / Hulpia; Peleman. - Gent: VBJK, 2022. - 180 p.. - ISBN: 978-94-6444-507-7 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.1 refl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.1 refl  

 
Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters. Veel 
kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij kinderen, 
ouders en in hun team. Om hen daarin te ondersteunen werd deze reflectiewaaier ontwikkeld. 
De Reflectiewaaier richt zich op professionals met een ondersteunende functie in de 
kinderopvang (pedagogisch coaches, teamverantwoordelijken …). De Reflectiewaaier biedt 
hapklare kennis, extra achtergrondinformatie en verschillende reflectie-instrumenten met 
beknopte handleidingen. Deze waaier aan mogelijkheden kunnen ondersteuners gebruiken om 
kinderbegeleiders te versterken in het werken in een meertalige context. Zo creëren ze samen 
een positieve context voor álle kinderen, gezinnen en de samenleving.  

Hallo, tot ziens en dankjewel! / Sterkens, Christine; Burns; Berg; 
Ivanova. - Antwerpen: Christine Sterkens, 2012. - [21] p.. ISBN: 
978-94-93136-63-2. - ISBN: 978-94-93136-61-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 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 
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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. 
In dit boekje gaan vijf kinderen met hun ouders mee om inkopen te doen, bij de bakker, bij de 
slager, bij de groenteboer... Het boekje is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties: 
Nederlands met Bulgaars, Turks, Oekraïens, Russisch en Engels.  

 Oskar : nieuw in de stad / Sterkens, Christine; 
Delmoitiez. - Antwerpen: Christine Sterkens, 2012. - [25] 
p.. - ISBN: 978-94-93136-62-5. - ISBN: 978-94-93136-64-
9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 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. In dit boekje verhuist Oskar naar een nieuw land. Het is een 
nieuwe thuis, zegt mama. Maar op school is alles en iedereen anders. Vindt Oskar wel nieuwe 
vriendjes?  

 NT2 praat mee! Leer-luisterboek Nederlands voor nieuwkomers: kleuters 
/ Heuvel, van den. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p.. - (NT2 Praat 
mee!). - ISBN: 978-94-6341-751-8.  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 nt2p  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.3.2 nt2p  

 
NT2, praat mee! leer-luisterboek kleuters is ontworpen voor jonge 
nieuwkomers. Het werkboek bestaat uit de volgende thema's: de school, 

familie, de winkel, wonen, dieren, seizoenen. Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken, 
een pen waarmee je woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen 
woorden zo vaak ze willen opnieuw beluisteren.  

 

Verhalendoos 1/2/3/4/5 met een verhaal van 'HAYYA!' / [s.n.]. - Sint Genesius Rode: De 
Horizon vzw, 2020. - <VV> 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 hayy  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 hayy  

 
Dit pakket bestaat uit 5 verhaaldozen: een kamishibaiverhaal met bijhorende taal- en 
leesspelletjes (memory, sudoku, wie is het?, zoekplaat, vier op een rij, zoek de verschillen, 

domino, ganzenborden, lotto …). De verhaaldozen van Hayya sluiten 
aan bij de handleiding Hayya, verhalen spelen-talen leren.  
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Huiswerkbundels anderstalige nieuwkomers / Lingier. - Brugge: Meester Warre, 2021. - 1 v. 
(<VP>) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 huis  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 huis  

Huiswerkpakket voor anderstalige nieuwkomers met 9 bundels: 1. op school en in de klas 2. 
groenten en fruit, basisemoties 3. dagen en maanden 4. beroepen en personen 5. sporten, 
speelgoed, instrumenten 6. vervoersmiddelen en kledij 7. dieren en planten 8. het lichaam 9. 
gebouwen en voorwerpen in het huis Elke huiswerkbundel bevat steeds 6 afzonderlijke 
huistaken, met uitzondering van 'het lichaam'. Die bevat maar 4 huistaken. De woordenschat 
die hier wordt aangebracht vind je ook in het woordenboek voor anderstalige nieuwkomers 
van Meester Warre.  

Woordenboek met basiswoordenschat voor anderstalige nieuwkomers / Lingier. - Brugge: 
Meester Warre, 2021. - 1 v. (<VP>) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 woor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 woor  

Een gevisualiseerd alfabetisch geordend woordenboek voor anderstalige nieuwkomers waarin 
alle basiswoorden met lidwoorden uit de werkbundels van Meester Warre aan bod komen. Elk 
woord is voorzien van een duidelijke foto of pictogram en van de schrijfwijze in schoonschrift.  

 NT2 praat mee! Leer-luisterboek Nederlands voor nieuwkomers. Rekenen 
/ Kortmann. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p.. - (NT2 Praat mee!). - 
ISBN: 978-94-6341-750-1.  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 nt2p  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.3 nt2p  

Het leer-luisterboek NT2, praat mee! Rekenen is ontworpen voor 
nieuwkomers. Het is zowel inzetbaar in de klas als in een zorgklas. 
Volgende onderwerpen zijn opgenomen in het werkboek: de getallen tot 

honderd, de klok, de kalender, bewerkingen, geld, meten. Bij dit werkboek kan je de voorlezer 
gebruiken, een pen waarmee je woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen 
kunnen woorden zo vaak ze willen opnieuw beluisteren.  

 

Multimodale woordplaten / Lippens; Guns. - Gentbrugge: BUSO Sint Gregorius, [s.a.]. - 147 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 mult ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.3.2 mult  

Multimodale woordplaten kunnen gebruikt worden naast elke andere NT2 methode. Je kan 
snel woordenschathiaten opvullen. De focus ligt op woordenschatopbouw en visuele schema's. 
Een aanbod van een zo ruim mogelijke invulling van het mentale lexicon is essentieel: een 
tekening, een tekening van het gebaar, de vingerspelling en het geschreven woord met het 
juiste lidwoord. Woordenschat en grammatica worden stelselmatig opgebouwd. De 
Multimodale Woordplaten werden in de eerste plaats ontwikkeld voor dove en slechthorende 

leerlingen; ondertussen ook in gebruik voor het aanleren van 

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


6 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

Nederlands aan anderstalige nieuwkomers. In onze collectie de werkboeken. Reeks 1, reeks 2 
en reeks 3 met Oekraïens beschikbaar.  

 Vlugge vingers / Arts, Simone; Wadman, Jitske. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2021. - 87 p.. - (Het talent van ...; 6). - ISBN: 978-90-
8696-571-7 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 hett  

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 ...? Op een speelse 
manier laten de schrijvers van de serie Het talent van … kinderen uit 5 en 6 ervaren dat iedereen 
talenten heeft. En zij moedigen aan die talenten te ontdekken en te gebruiken. Het leesniveau 
van deze serie ligt onder 1F, rond AVI midden 7  

 NT2-cahier creatief schrijven : 20 keer spelen met taal voor beginners 
en gevorderden / Brink, van den; Scholten. - Amsterdam: Boom, 2017. 
- 55 pagina's. - (NT2-cahiers). - (NT2-cahier; 2017: 1). - ISBN: 978-90-
244-0888-7. - ISBN: 90-244-0888-1.  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.4 NT2-c ; TAAL 4.6.4 NT2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.6.4 NT2-c ; TAAL 3.6.4 NT2-c  

Hoe boor ik de schrijfinspiratie van cursisten aan? Hoe krijgen zij 
spelenderwijs grip op de expressieve en vertellende kracht van taal? 
Kunnen cursisten eigenlijk wel creatief schrijven als ze de taal nog niet 

goed beheersen? Het antwoord is 'ja'. Dat kan zeker! Bovendien leren ze er ook nog eens heel 
veel van. In dit NT2-Cahier Creatief schrijven reiken de auteurs twintig activiteiten aan om te 
spelen met taal en creatief te schrijven, steeds met variatiemogelijkheden om de opdrachten 
aan te passen aan het niveau van de cursisten. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-
Cahiers. Deze reeks vormt een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij 
kunnen zorgen voor een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk.  

 

Goesting in VOCVO taalraps / Begine; Heremans. - Mechelen: VOCVO, 2020. - USB-stick 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 goes  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 goes  

Vocvo en Goesting in Taal maakten samen taalraps: zes eenvoudige en dagelijkse dialogen op 
ritme. Zo onthouden cursisten de dialoog beter en verhoog je hun spreekdurf. Deze taalraps 
willen daarnaast een brug slaan tussen de standaardtaal in de klas en de spreektaal op straat. 
Zo speelt het materiaal in op tussentaal en zijn de zes dialogen ontwikkeld in verschillende 
taalvarianten: Standaardnederlands, Limburgs, Brabants, Antwerps, Oost-Vlaams en West-
Vlaams. Elke taalrap is visueel ondersteund door video’s en bestaat steeds uit twee delen: de 
authentieke dialoog en de dialoog op ritme. het materiaal is geschikt voor beginners.  
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 Nieuwe start! Alfabetisering / Segers; Utrecht, van; Brink, van den; 
Straalen, van. - Utrecht: NCB, 2021. - 1 docentenhandleiding 
werkboeken, 12 werkboeken, 1 docentenhandleiding basis, 1 basis 
cursistenboek. - ISBN: 978-90-71938-00-9. - ISBN: 978-90-5517-339-6. - 
ISBN: 978-90-5517-338-9. - ISBN: 978-90-5517-303-7. - ISBN: 978-90-
5517-314-3. - ISBN: 978-90-5517-316-7. - ISBN: 978-90-5517-317-4. - 
ISBN: 978-90-5517-330-3. - ISBN: 978-90-5517-323-5. - ISBN: 978-90-
5517-320-4. - ISBN: 978-90-5517-222-1. - ISBN: 978-90-5517-225-2. - 
ISBN: 978-90-5517-228-3. - ISBN: 978-90-5517-234-4. - ISBN: 978-90-

5517-318-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 nieu  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 nieu  

De methode Nieuwe Start Alfabetisering is de nieuwe versie van de structureermethode 7/43, 
de totaalmethode alfabetisering van NCB uitgeverij. Dezelfde thema's en basiswoorden zijn 
behouden: boodschappen, kleding, lichaam, de school, huis, de keuken. Deze methode is 
uitgebreid met de onderdelen mondelinge woordenschat en spreekvaardigheid (Spreek een 
woordje mee!) die de thema’s volgen van de werkboeken. Daarnaast bevat de methode extra 
lees- en schrijfboeken waarin naast technisch lezen en schrijven ook functionele lees- en 
schrijfopdrachten zijn opgenomen die voldoen aan het raamwerk alfabetisering. Werkboek Alfa 
A Deel 1 is gericht op het technisch leren lezen en schrijven. Met de e-learning kan online 
geoefend worden met de woorden en letters uit de werkboeken en de woorden en 
spreekroutines uit de de serie Spreek een woordje mee! In de e-learning zijn ook de audio 
fragmenten te vinden die bij de werkboeken horen. De licentie voor de e-learning is 12 
maanden geldig. Vanuit de e-learning kan er extra docentenmateriaal worden gedownload, 
zoals wandplaten, woordkaartjes, flitskaarten en memory met de basiswoorden. Voor de 
werkboeken is er een praktische docentenhandleiding beschikbaar, waarin het doel van de 
oefeningen wordt uitgelegd en lessuggesties worden gegeven.  

 Samen lezen : oefenen met lezen van A1 naar A2 / Termeer. - Bussum: 
Coutinho, 2011. - 91 p.. - ISBN: 978-90-469-0271-4.  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.3 same  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.3 same  

Leestraining door middel van een bundel verhalen voor andertalige 
volwassenen die een alfabetiseringscursus volgen en voor autochtone 
laaggeletterden. Na elk verhaal volgen verwerkingsoefeningen en 
opdrachten. Kan ingezet worden als een vervolg op 'Beter lezen'. 

Docenten kunnen via de website een docentenhandleiding aanvragen waarin diverse 
aanvullende lessuggesties staan waarmee het lezen van één tekst het uitgangspunt van een 
volwaardige les kan worden.  
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 Maak er werk van! Werkboek arbeid en participatie voor anderstaligen / 
Koot; Utrecht, van. - Bussum: Coutinho, 2021. - 247 p.. - ISBN: 978-90-
469-0792-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 maak  
Vindplaats Turnhout: 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.  

 

 

 Twist up / Carpentier. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 1 doos (3 x 9 
dierenkaarten, 3 x 9 kleurkaarten, 30 uitdagingskaarten, handleiding). - 
ISBN: 307-0-900085-41-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 twist  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 twist  

 Goede communicatie- en luistervaardigheden zijn een must om de 
andere teams te verslaan in dit leuk taalspelletje van Djeco.  

 

 

 

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


9 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 

 

  

Van klein tot groots : Aretha Franklin / Sánchez Vegara; Blackwell; 
Schoehuys-Blaak. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2021. - 1 v. (<NP>). 
- (Van klein tot groots; 2021: 02). - ISBN: 978-90-5116-876-1.  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 vank  
Vindplaats Turnhout: WBE 2.2 vank  

 
Met de serie 'Van klein tot groots' ontdekken kinderen de 
levensverhalen van belangrijke personen uit de wereldgeschiedenis. 
Dit deel gaat over Aretha Franklin die oproeide in een muzikale familie 

en een wereldberoemde soulzangeres werd. Ze speelde een grote rol bij de strijd voor gelijke 
rechten voor zwarte en witte mensen. Ze wordt wereldwijd gezien als hét symbool van respect.  

Van klein tot groots : Jane Goodall / Sánchez Vegara; Cerocchi. - Rijswijk: 
De Vier Windstreken, 2022. - 1 v. (<NP>). - (Van klein tot groots; 2022: 
01). - ISBN: 978-90-5116-892-1 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 vank  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 vank  

 
Met de serie 'Van klein tot groots' ontdekken kinderen de levensverhalen 
van belangrijke personen uit de wereldgeschiedenis. Dit deel gaat over Jane 

Goodall die dieren, chimpansees, in het wild bestudeerde beroemd werd als vernieuwer op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek. Jane probeert iedereen die het maar wil horen te 
overtuigen van het belang van dierenrechten.  

Atlas van de klimaatverandering / Hooke. - Amsterdam: Van Holkema & 
Warendorf, 2021. - 95 p.. - ISBN: 978-90-00-37568-4 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 atla  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 atla  

 
Welke landen hebben de meeste CO²-uitstoot? Welke steden lopen 
gevaar door de zeespiegelstijging? Hoe ziet het poolijs er over 10 jaar 
uit? Welke landen maken succesvol gebruik van duurzame 

energiebronnen? Deze atlas geeft antwoorden op deze en nog vele andere vragen en laat de 
oorzaken van de klimaatverandering zien. Welke effecten het heeft op onze wereld en wat wij 
er zelf aan kunnen doen. Boordevol feiten, cijfers en meer dan 30 dynamische kaarten.  
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Reis naar een nieuw leven : plastic speelgoed recyclage / Vanbriel; 
Yuan. - <SL>: ecoBirdy, 2017. - 1 v. (<NP>) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 reis  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 reis  

Reis naar een nieuw leven vertelt het verhaal over een plastic 
scooter die op zoek gaat naar zijn oude vrienden. Hij kan zijn ogen 
niet geloven wanneer hij na een lange reis ontdekt dat ze zijn 
terechtgekomen in de oceaan, onder de grond en in een hete 

oven. Daar wil hij niet naartoe. Gelukkig komt hij een slim vogeltje tegen dat hem de weg toont 
naar een nieuw leven. Het idee voor dit verhaal ontstond in het kader van het ecoBirdy 
programma. Hierbij wordt afgedankt plastic speelgoed ingezameld en terug tot leven gebracht 
als nieuwe producten. Voor kinderen vormt het een inleiding tot de circulaire economie en een 
inspiratiebron om mee te werken aan een duurzame toekomst.  

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.  
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.  

 ToM test-R / Steerneman; Meesters. - Antwerpen: Garant uitgevers, 
2021. - 1 doos (handleiding, werkboek met testplaten, kopiebladen 
scoreformulier). - ISBN: 978-90-441-2538-2 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 tomt  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 tomt  
 
 
 
 

 
 
 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 Meer zelfcontrole, minder boos / Liber; Boo, de. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2018. - 141 p.. - ISBN: 978-90-8850-715-1. - ISBN: 
978-90-8850-714-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 meer  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 meer  

Deze training is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar, afhankelijk 
van het ontwikkelingsniveau (zowel didactisch als sociaal-emotioneel), 
die specifieke gedragsproblemen vertonen zoals boos en agressief 
gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid. De training 

werkt met filmfragmenten waarin zowel negatieve als positieve rolmodellen zijn verwerkt en 
die zo nauw mogelijk proberen aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen. Bij de training 
hoort een actieboek waarin kinderen kunnen werken met opdrachten, oefeningen en handige 
tips die zijn aangepast aan hun niveau met als doel meer inzicht in en controle over eigen 
emoties en gedrag te verkrijgen. De kern van de training bestaat uit cognitieve 
gedragstherapeutische methodieken en richt zich op het verbeteren van de sociale 
informatieverwerking.  

Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en 
grenzen bij 9- tot 12-jarigen / Gijsel; Laet, De. - 
Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 33 p. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 mijn  

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

attitude tegenover aanrakingen kennen, de wettelijke bepalingen omtrent (seksuele) grenzen 
kennen, dat grenzen kunnen verschillen van persoon tot persoon, wat toestemming wel en niet 
is, hoe iemand, ook zonder woorden te gebruiken, kan tonen of die wel of geen contact wil en 
wat ze kunnen doen als ze online iets tegenkomen waar ze zich niet goed bij voelen.  

https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-9-12-jaar_interactief.pdf  

 Stilzitten als een kikker : Jouw aandacht werk(t)boek / Snel; Boutavant. 
- Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2017. - 96 p.. - ISBN: 978-90-215-6690-0. 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 stil  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.4 stil  

Dit werkboek sluit aan bij de methode Stilzitten als een kikker van Eline 
Snel en bevat yogaoefeningen, creatieve opdrachten en spelletjes om 
kinderen te helpen tot rust te komen en hun aandacht te focussen, maar 
ook om hun emotionele, zintuiglijke en sociale ontwikkeling te 

ondersteunen. Het boek bevat 80 oefeningen om alleen of met een begeleider/ouder te doen. 
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar.  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-9-12-jaar_interactief.pdf
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 BOOOST! Spel voor tieners over de puberteit / Follaets; Luts; 
Vanderlooy. - Antwerpen: Pimento vzw, 2018. - 1 doos 
(handleiding, spelbord, dobbelsteen, 6 pionnen, 6 
humeurmeters, 23 vraagkaarten, 32 discussiekaarten, 16 
opdrachtkaarten). - ISBN: 978-94-91850-29-5. -  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 booo  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 booo  

Booost! is een spel over de puberteit voor kinderen en jongeren 
van elf tot en met veertien jaar. Via het spel krijgen ze inzicht in hun eigen vaardigheden, 
attitudes en kennis op het vlak van dit thema. Met dit spel leren jongeren te communiceren 
over de volgende thema's: weerbaarheid imago, seksualiteit, relaties, veranderingen aan het 
lichaam, online gedrag. Concreet gaan deelnemers in het spel op wandel door de stad en 
ontdekken allerlei informatie over de puberteit via de vraag-, opdracht- en discussiekaarten. 
Winnen doe je door het humeur van je personage te boosten.  

Bloosdoos: een spel waar je kleur van krijgt, over 
verliefd zijn en zo / Rogge. - Mechelen: Jeugd en 
Seksualiteit, 2018. - 1 speldoos (63 spelkaarten, 
dobbelsteen, handleiding). - ISBN: 543-2-08-060031-6 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 bloo  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 bloo  

De Bloosdoos is een spel voor jongeren van 12 tot 18 
jaar over verliefd zijn en alles wat daar bij komt kijken. 

De bedoeling van het spel is dat de deelnemers stilstaan bij de verschillende aspecten van 
verliefd zijn, relaties en seksualiteit, dat ze erover praten en een antwoord leren formuleren op 
de vragen. Niet alle vraagkaartjes moeten aan bod komen, de spelleider maakt vooraf best een 
selectie. Het spel kan gespeeld worden vanaf 3 tot 30 deelnemers, maar wanneer gewerkt 
wordt met opdrachtjes tussendoor (zie beschrijving in de handleiding) is er minstens een groep 
van zes deelnemers nodig.  

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
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 21st-century readers : developing literacy skills in a digital world / PISA. - 
Paris: OECD Publishing, 2021. - 213 p. 
URL: https://bit.ly/3xN1Fkc 

Literacy in the 21st century is about constructing and validating 
knowledge. Digital technologies have enabled the spread of all kinds of 
information, displacing traditional formats of usually more carefully 
curated information such as encyclopaedias and newspapers. This PISA 
report looks at ways to strengthen students' capacity to navigate the new 

world of information. It studies the ways in which students access digital technology, how 
skilled they are with complex digital reading tasks – and how this varies by geography, social 
background or gender. It also explores what teachers do to help students navigate ambiguity 
and manage complexity. The good news is education can make a difference. The report shows 
that education systems in which more students are taught digital skills have a higher 
percentage of students who can correctly distinguish facts from opinions. 

 
Beeldwoordenboek / [s.n.]. - Antwerpen: Gatam, 2019. 
URL: https://www.beeldwoordenboek.be/ 

 Luister en leer : luister-cd Nederlands voor anderstaligen 
A1 / Broek, van den. - 's-Hertogenbosch: Efficace, 2008. - 
32 p. woordenlijst Russisch, 29 p. woordenlijst Frans, 28 
p. woordenlijst Engels, 2 CD's. - ISBN: 978-90-805453-5-
9.  
Vindplaats Antwerpen: pa 5.5 luis ; TAAL 4.4.2 luis ;  
URL: https://bit.ly/3v2jEkL 

‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat kosteloos 
beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit 
Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal; 
alleen of met een vrijwilliger / docent. ‘Luister en leer’ is 

een programma waarmee je kennismaakt met de Nederlandse taal door te luisteren en na te 
spreken. Je leert op deze manier belangrijke woorden en korte zinnen om je eerste stappen te 
zetten in het Nederlands. Het zijn 24 lessen over uitspraak, getallen, groeten, familie, eten en 
drinken, de klok.  

 

Onderzoeksrapport Zet je EF-bril op : executieve functies stimuleren in het 
kleuteronderwijs / Feryn; Wilde, de; Spilt; Baeyens. - Aalst: Odissee, 2020. 
- 17 p. 
URL: https://bit.ly/3vBNMT1 

 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/3xN1Fkc
https://www.beeldwoordenboek.be/
https://bit.ly/3v2jEkL
https://bit.ly/3vBNMT1
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 Gezien! Samenwerken aan succesvolle integratie / 
[s.n.]. - Utrecht: KIS, 2022. - 23 p. 
URL: https://bit.ly/3EAeakc 

Dit magazine van het Kennisplatform Inclusief 
Samenleven legt de focus op wat gemeenten en 
partners naast en na de inburgering kunnen doen om 
in te spelen op de vragen en behoeften van diverse 
groepen nieuwkomers. Gezien! brengt inspirerende 
verhalen van gemeenten en samenwerkingspartners 
die nieuwkomers – EU-migranten, statushouders en 

gezinsmigranten – welkom heten en hen een steuntje in de rug geven. En die daarbij de 
samenleving, in al zijn verscheidenheid, niet uit het oog verliezen. Het magazine kan 
gedownload worden van de website. 

 Waarom contact werkt : het wat en waarom van sociaal contact tussen 
mensen die verschillen in afkomst en religie / Wonderen, van; Felten. - 
Utrecht: KIS, 2020. - 15 p.. - ISBN: 978-94-6409-047-5 
URL: https://bit.ly/3vu3oYM 

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen, kunnen 
vooroordelen tegengaan en scheidslijnen tussen culturele, etnische of 
religieuze groepen overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit? Deze 
publicatie voor onder meer gemeenten, sociale professionals en actieve 

burgers zet de theorie uiteen en geeft concrete tips voor in de praktijk.  

 
 Journalistiek, 'nepnieuws' & desinformatie : handboek voor journalistiek 
onderwijs / UNESCO. - Parijs: UNESCO, 2020. - 155 p.. - ISBN: 978-92-3-
000120-9 
URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374331 

Een democratische samenleving vereist niet alleen een verantwoordelijke 
journalistiek die uitgevoerd wordt door bewuste en goed getrainde 
journalisten. Zij vereist bewuste en goed geïnformeerde burgers. Burgers 
die voldoende mediawijs zijn om desinformatie, misinformatie en 
malinformatie te herkennen en te stoppen. Dit handboek wil daarbij 

helpen. Het biedt aan de hand van vele voorbeelden, afkomstig uit alle werelddelen, een 
overzichtelijke beschrijving van vormen van onjuiste en misleidende informatie en praktische 
strategieën om misinformatie en desinformatie te herkennen en te bestrijden. De publicatie is 
geschreven voor journalisten, journalistiek opleidingen en nieuwsmedia.  

 
Juridische afbakening van de doelgroep van inburgering : in Vlaanderen en Brussel volgens het 
Vlaamse inburgeringsbeleid: 1 maart 2022 / Agentschap Integratie & Inburgering [Brussel]. - 
Brussel: Agentschap Integratie & Inburgering, 2022. - 55 p. 

URL: https://bit.ly/3L6f9LJ 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/3EAeakc
https://bit.ly/3vu3oYM
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374331
https://bit.ly/3L6f9LJ
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Deze brochure verduidelijkt welke personen van 18 jaar of ouder doelgroep zijn van het 
Vlaamse inburgeringsbeleid. Het Vlaamse inburgeringsbeleid voor volwassenen houdt rechten 
in op een inburgeringstraject en op een toeleiding naar de reguliere voorzieningen door de 
trajectbegeleider, met het oog op participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. In 
deze brochure kan je nagaan wie een recht heeft op inburgering, wie verplicht is tot 
inburgering, wie vrijgesteld is van de verplichting tot inburgering, wie voorrang heeft op een 
inburgeringstraject. Achteraan deze brochure vind je meer achtergrondinformatie, 
bijvoorbeeld over het Rijksregister of een historisch overzicht van de verplichting. De brochure 
wordt regelmatig aangepast, naargelang de wijzigingen in de doelgroepbepaling of verblijfs- of 
tewerkstellingsreglementering. 

 
 Kompas voor inclusieve communicatie : een procesbeschrijving voor 
professionals en organisaties in het publieke domein / Hal, van; 
Hermes; Koch; Yilmaz. - Utrecht: KIS, 2019. - 17 p.. - ISBN: 978-90-
5830-934-1 
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-
communicatie.pdf 

Wanneer mensen het gevoel hebben dat communicatie vanuit de 
overheid of instellingen niet op hen is gericht of hen in een negatief 
daglicht zet, kan dit bijdragen aan gevoelens en praktijken van 
uitsluiting. Vooroordelen tussen groepen burgers kunnen hierdoor 
worden versterkt en bijdragen aan verdere polarisatie. Het is daarom 

van belang dat organisaties in hun communicatie rekening houden met de burgers op wie zij 
zich richten. Inclusief communiceren kan daaraan bijdragen. In deze handreiking worden de 
vier richtinggevende aspecten van inclusief communiceren uitgelegd en toegelicht met 
voorbeelden uit de praktijk. 

 
  

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-communicatie.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/kompas-voor-inclusieve-communicatie.pdf
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Literatuur en burgerschap : een actieonderzoek naar 
de mogelijkheden om literatuuronderwijs en 
burgerschapsonderwijs aan elkaar te verbinden in 
het havo en vwo / Renkema. - Groningen: 
Hanzehogeschool, 2019. - 80 p. 
URL: https://bit.ly/37wAcIP 

Dit onderzoek van een studente Master 
Kunsteducatie Groningen gaat over de mogelijke 
verbinding tussen literatuuronderwijs en 
burgerschapsvorming. De hoofdvraag van het 

onderzoek was 'Hoe zou het literatuuronderwijs op het Roelof van Echten College 
vormgegeven moeten worden om een betekenisvolle verbinding met burgerschap zichtbaar te 
maken?' Deze hoofdvraag werd verdeeld in de volgende deelvragen: 1. Wat zijn de raakvlakken 
tussen actuele ideeën over de inrichting van het literatuuronderwijs respectievelijk het 
burgerschapsonderwijs op het havo en vwo? 2. Hoe wordt het literatuuronderwijs, zoals dat op 
dit moment wordt vormgegeven op het RvEC, ervaren door leerlingen en docenten? 3. Hoe kan 
literatuuronderwijs en burgerschapsonderwijs in samenhang en in dialoog met leerlingen en 
docenten worden vormgegeven? 

 

 Online vaardig begint offline : 
publieksrapport monitor online vaardig 
gedrag / [s.n.]. - Amsterdam: CHOICE insights 
+ strategy, 2021. - 26 p. 
URL: https://bit.ly/3MFsrzd 

In opdracht van de Nederlandse Nationale 
bibliotheek werd onderzocht welke digitale 
vaardigheden jongeren tussen de 10 en 15 

jaar al voldoende hebben ontwikkeld en waar extra aandacht nodig is. Ook is onderzocht welke 
onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van digitaal vaardig gedrag onder 
jongeren. Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van een kansrijke aanpak om deze 
vaardigheden te vergroten. Conclusies zijn onder meer dat veel jongeren hun eigen 
vaardigheden overschatten, daardoor online minder weerbaar zijn en zich vaak kwetsender 
tegenover anderen gedragen. Ouders en volwassenen kunnen een grote rol spelen bij de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden maar daarbij is het belangrijk vroegtijdig het gesprek 
aan te gaan, omdat jongeren in de basisschoolleeftijd meer openstaan voor suggesties en 
adviezen. 

  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/37wAcIP
https://bit.ly/3MFsrzd
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Speak out, act in! Ageren tegen discriminatie: 
literatuurstudie en bevraging van de sectoren jeugdwerk, 
jeugdzorg, cultuur en sport als achtergrond voor de 
hackaton over methodieken om te ageren tegen 
discriminatie / Depryck. - <SL>: Demos, 2021. - 31 p. 
URL: https://bit.ly/37GPryC 

Het project Speak out, Act in! (2021-2022) heeft als doel 
jeugdwerkers, medewerkers in de jeugdzorg en actoren in 
de sport en cultuursector te versterken in hoe ze met 
discriminatie kunnen omgaan in hun werking met 
jongeren. Het project omhelst onder andere een 

(academische) veldverkenning, een hackathon met jeugdwerkers en jongeren en een 
afsluitende studiedag. Dit rapport bevat de resultaten van een bevraging van medewerkers en 
een literatuurstudie. In het rapport worden ook begrippen als 'discriminatie' en 'racisme' 
geduid en de huidige situatie rond die thema's in de sectoren jeugd, cultuur en sport 
weergegeven. Achteraan de publicatie is een overzicht opgenomen van enkele recente 
toegankelijke maar wetenschappelijk onderbouwde Nederlandstalige publicaties. Deze zijn 
toegankelijk via het internet en kunnen gratis gedownload worden. 

 
 The decolonial atlas / [s.n.]. - [S.l.]: [s.n.], [s.a.]. - <OB> 
URL: https://decolonialatlas.wordpress.com/ 

Kaarten zijn niet zo objectief als we vaak denken. De 
website The Decolonial Atlas biedt een groeiende 
collectie kaarten die uitdagen om onze verhouding tot 
gebieden, mensen en landen te herbekijken. De 
verzameling is gebaseerd op de aanname dat cartografie 
subjectief is. De oriëntatie en projectie van een kaart, de 
politieke grenzen die worden aangegeven, welke 
kenmerken wel en welke niet zijn opgenomen, en de 
gebruikte taal worden allemaal bepaald door het 

referentiekader van de maker. Dekoloniseren is een proces waarbij bepaalde zaken moeten 
worden afgeleerd en herontdekt. Daarom ligt de focus op het herwaarderen van inheemse 
talen via toponymie of plaatsnaamkunde. Je vindt ook kaarten met een alternatieve projectie 
of thematische kaarten die bijvoorbeeld de grootste plastic vervuilers of de verdeling van 
rijkdom weergeven. Het project steunt op vrijwillige bijdragen. 

 
Video's over SDG's die personen met een handicap het meest aanbelangen / Belgian Disability 
Forum [Brussel]. - Brussel: BDF, [s.a.]. - <OB> 
URL: http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html 

Het Belgian Disability Forum vzw ijvert er voor dat op passende wijze rekening wordt gehouden 
met personen met een handicap bij de inspanningen om de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling te bereiken. Het forum maakte 7 animatievideo's om de 
bevolking bewust te maken van de SDG's die personen met een 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://bit.ly/37GPryC
https://decolonialatlas.wordpress.com/
http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html
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handicap het meest aanbelangen: Doelstelling 1 - geen armoede; Doelstelling 3 - goede 
gezondheid en welzijn; Doelstelling 4 - kwaliteitsvol onderwijs; Doelstelling 5 - gendergelijkheid; 
Doelstelling 8 - waardig werk en economische groei; Doelstelling 10 - verminderen van 
ongelijkheid; Doelstelling 11 - Inclusieve, veerkrachtige, duurzame steden. 

 
Welke betekenis van burgerschap in 
wereldburgerschapseducatie? / Kruit: 
kenniscentrum voor 
wereldburgerschapseducatie [Brussel]. - 
Brussel: Kruit, 2022. - 5 p.. - (Global 
citizenship education : issue paper; 4) 
URL: https://wijzijnkruit.be/wp-
content/uploads/2022/02/Issue-paper-4-
NL.pdf 

In onze geglobaliseerde samenleving groeit de aandacht voor wereldburgerschapseducatie. In 
het zog van de SDG's erkennen steeds meer beleidsmakers en onderwijsprofessionals het 
belang van een mondiaal perspectief op burgerschap in het onderwijs. Dit zien we in de nieuwe 
Vlaamse eindtermen, die de sleutelcompetentie burgerschap op verschillende plaatsen 
opentrekken naar de wijdere wereld. Hoewel er traditioneel een sterke verstrengeling van 
burgerschap met de nationale gemeenschap bestaat, vormt deze vandaag dus niet langer het 
enige referentiekader voor burgerschapseducatie op school. Maar in juridische zin blijft 
burgerschap toch vaak op nationale leest geschoeid. Officieel zijn we burgers van een land, niet 
van een wereldstaat. Wat zegt deze situatie over de betekenis van burgerschap in 
wereldburgerschapseducatie? Is wereldburgerschap geen echt burgerschap, en 
wereldburgerschapseducatie bijgevolg een tandeloze tijger die jongeren ijdele hoop voorhoudt 
op een impactvolle rol als wereldburger? Of is wereldburgerschapseducatie net een krachtig 
politiek programma voor verandering richting een meer rechtvaardige en duurzame wereld? 
Deze issue paper onderzoekt deze vragen en gaat na of wereldburgerschap te verzoenen is met 
de klassieke, eerder nationale interpretaties en aspiraties van burgerschap en 
burgerschapseducatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  
Carnotstraat 110  

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  
Warandestraat 42 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://wijzijnkruit.be/wp-content/uploads/2022/02/Issue-paper-4-NL.pdf
https://wijzijnkruit.be/wp-content/uploads/2022/02/Issue-paper-4-NL.pdf
https://wijzijnkruit.be/wp-content/uploads/2022/02/Issue-paper-4-NL.pdf
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2060 Antwerpen 

03 203 57 50 
docatlas@provincieantwerpen.be 

 

2300 Turnhout 

014 72 40 20 
docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 

 

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

