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40 op een rij: Spellen om jonge anderstalige kinderen de 40 basiswoorden 
bij te brengen / Peeters, Marleen. - [S.l.]: averbode, 2018., bevat: 
handleiding, spelbord, insteekdobbelsteen, 6 pionnen, 
kleurendobbelsteen, 5 kleurenkaartjes, 6 cijferkaartjes, 10 
opdrachtkaartjes, 2 x 40 woordkaartjes (prent), 40 woordkaartjes (foto). - 
ISBN: 9782808101608: 79,00  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 40op  

 
40 op een rij werkt op basis van een lijst van 40 woorden (de GO 40-ty) die de basis vormen in 
de woordenschatontwikkeling van instappende, anderstalige peuters en kleuters. Het 
materiaal is zeker ook bruikbaar bij anderstalige nieuwkomers in het lager. De lijst omvat de 40 
woorden die kinderen het best als eerste leren om vlot te kunnen functioneren op school. Door 
zich de woorden eigen te maken, kunnen ze het klasverloop begrijpen en zich verstaanbaar 
maken. Ga op diverse manieren, individueel of in groep en afgestemd op het niveau van het 
kind, aan de slag. In de doos vindt u alle nodige materialen. Het is daarnaast ook een 
verzameldoos waarin u alle aanwezige én zelf gecreëerde spelmaterialen kunt bewaren.  

 Oefenboek basiswoordenschat. Voor NT2-klassen en gedifferentieerd 
onderwijs / [s.n.]. - Keulen: Lingoplay, 2018. - 70 p.. - ISBN: 
9783934203259: 24,80 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 oefe  

 
Dit oefenboek basiswoordenschat ondersteunt kinderen met beperkte 
kennis van de Nederlandse taal bij de ontwikkeling van hun woordenschat. 

Afwisselende herhalingen verdiepen en verankeren de eerste taalkennis met geïllustreerde 
opgaven over alledaagse onderwerpen zoals school, thuis, vrije tijd, enz. Om zelfstandig aan te 
werken op school en thuis en als uitbreiding van de NT2-spellen voor de basiswoordenschat.  
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Allereerste woorden vormen : 
spelenderwijs letters en eenvoudige 
woorden herkennen / Engelen, 
Anita; de Becker, Paul. - Aartselaar: 
Deltas, 2016. - 34 p.. - ISBN: 978-
90-447-4581-8: 11,95 EUR  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 

alle  

 
Met dit boekje kunnen kleuters hun eerste stappen zetten naar het leren lezen van letters en 
het vormen van eenvoudige woorden. Kies een tekening uit, kijk goed naar het woord dat erbij 
staat en zoek dan de letters van het woord door de letterblaadjes te draaien tot het woord 
gevonden is!  

 

 Mijn flap-zoek-speurboek : op reis / L'Arronge, Lilli; Fransbach, Kristina. 
- Haarlem: Holland, 2013. - [24] p.. - ISBN: 978-90-251-1212-7: 12,50 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 mijn  

 
Zoekboek over reizen, met negen figuurtjes die de lezer op elke spread 
moet zoeken. Daarnaast zijn er ook telkens nog bijkomende 

zoekopdrachtjes als Wie heeft zijn portemonnee verloren? Bevat een blad met kijkgaten dat op 
de zoekplaat kan worden gelegd om het antwoord te onthullen.   

 

De wereld om je heen / Picthall, Chez. - Alkmaar: Kluitman, 2007. 
- 60 p.. - ISBN: 978-90-206-9159-7: 9,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 were  

 
Dit boek staat vol foto´s en woorden van alledaagse 
onderwerpen, zoals voorwerpen uit huis en tuin, cijfers en de 
letters van het alfabet, dieren, speelgoed, vervoersmiddelen en 
nog veel meer. Met dit boek maken kinderen op een speelse 
manier kennis met de wereld om hen heen.  
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Ducky in de grote wereld / de Jager, Elsbeth; Wennink, Ellen. - 
Tolbert: uitgeverij eigenzinnig, 2018. - 26 p.. - ISBN: 
9789081887748. - ISBN: 9789081887755. - ISBN: 
9789491777899. - ISBN: 9789491777875. - ISBN: 
9789491777868. - ISBN: 9789491777882. - ISBN: 
9789491777905: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 Duck 

  
Het babyeendje Ducky raakt haar moeder kwijt. Wat een schrik! Een grote meneer vangt haar 
in een emmer en neemt haar mee naar huis. Wat gaat er nu met haar gebeuren? Boekje in het 
Nederlands, Frans, Duits, Farsi, Urdu, Kurmancî en Arabisch.  
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De Taalkanjers Zorg: Taalmonsters 1-13 / Dauw, Ann; 
Gyselinck, Jasmina; Meganck, Ellen; et al.. - Mechelen: 
plantyn, 2018. - 618 p.. - (De Taalkanjers Zorg: 
Taalmonsters 1-13): 149,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.1 taal  

 
De Taalkanjers Schoolzorg vormen een methode-onafhankelijke taaloplossing. Deze 13-delige 
schoolzorgmappenreeks bevat de leerstof vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar: 
alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school 
een getuigschrift te behalen. Deze mappenreeks is ideaal als remediëringsmateriaal voor 
leerlingen die als extra ondersteuning even een stapje terug moeten zetten voor een bepaald 
vakonderdeel (Uitbreiding van de zorg). Uiteraard staat het opnieuw aansluiting vinden bij het 
klasaanbod hier centraal. Je kan selecteren uit de verschillende domeinen, om zo een 
individueel taaltraject op te stellen op maat van elk kind (IAC). De Taalkanjers Zorg bestaat uit 
13 mappen. Deze zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de 
mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De 
moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd. De vaste structuur van de prikkelarme 
werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een 
doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten. Vanaf map 2 t.e.m. map 13 worden de 
minimumdoelen taal van de lagere school verder geoefend. Elke map bevat lessen uit de zes 
verschillende domeinen van taal: luisteren, spreken, lezen, schrijven, spelling en 
taalbeschouwing. Doorheen de mappen blijven we het leesplezier bij kinderen motiveren. Het 
niveau wordt map per map opgebouwd. In map 2 en map 3 staan geen hoofdletters, omdat 
deze lessen gebruikt zullen worden voor leerlingen bij wie het leesniveau nog heel laag ligt. 
Vanaf map 4 staan er wel hoofdletters. Vanaf deze map worden de leesteksten en instructies 
ook iets moeilijker. De lessen zitten geordend per domein, maar het is niet de bedoeling om de 
lessen chronologisch te doorlopen. Je kiest als leerkracht zelf welke lessen op welk moment 
aan bod komen. Probeer indien mogelijk het lesonderwerp van het IAC of van de remediëring 
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leerstof die je op dat moment aan de klasgroep 
aanbiedt. Bij elke map zit een cd met luisterfragmenten waarop zowel de instructies als de 
concrete opdrachten staan.  
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Beste boekenjuf/meester 2018 / [s.n.]. - Brussel: Agentschap voor Onderwijscommunicatie, 
CANON Cultuurcel, 2017. - 44 p. 
URL: http://www.cultuurkuur.be/inspiratie?f%5B0%5D=field_tags%3A221&f%5B1%5D=type%3Apromotie 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 best  

 
De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke aandacht 
en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet van 
leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in 
de klas. In deze publicatie komen laureaten, genomineerden en mensen 
uit het vak aan het woord. Het middenkatern bevat leeskaarten met 
handleiding.  

 

 

 

 C'est un livre / Smith, Lane; Ménard, Jean-François. - Parijs: Gallimard 
Jeunesse, 2010. - [26 p.]. - ISBN: 9782070696512: 13,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 heti  

 
Aap zit rustig een boek te lezen, maar wordt voortdurend gestoord door 
Ezel, die helemaal niet begrijpt wat Aap aan het doen is. Hij bestookt 
hem met vragen over dat vreemde ding in zijn handen. Dit is een Franse 

vertaling van dit bekende prentenboek.  

 

De jongen en de bal : verhaal uit Turkije / Ahmet; Gören, Mert; 
Schelfhout, Marlies. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - 
(Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 

Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een jongen die heel graag een mooie rode bal wil hebben 
maar daar niet genoeg geld voor heeft... Hij doet allerlei klusjes in huis en presenteert zijn 
mama de rekening. Zij zet haar zoon op zijn plaats: klusjes doen in huis doe je uit liefde, en niet 
voor geld... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Turks en Nederlands.  

http://www.cultuurkuur.be/inspiratie?f%5B0%5D=field_tags%3A221&f%5B1%5D=type%3Apromotie


9 
 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

De tijger : verhaal uit Irak / Sahm; familie Azizi; Van den Branden, Nykita. 
- Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle 
windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 

Niklaas. Het verhaal gaat over Aran, een jongen die erg verliefd is op Lina. Hij wil graag met haar 
trouwen maar heeft geen geld. Hij trekt de wereld rond, op zoek naar rijkdom. Een herder  

vertelt hem over een grot vol goud. Aran gaat op zoek naar deze grot... Het verhaal werd in 
twee talen opgeschreven: Arabisch en Nederlands.  

 

De witte rat: verhaal uit Frankrijk / Zara en Luiza; Standaert, Musa en 
Charlotte; Thuy, Elias. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - 
(Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal 
gaat over een koningspaar dat geen kinderen heeft en een kleine witte rat adopteert. Aan een 
tovenaar vragen ze of hij de rat in een echte prinses kan omtoveren. Dat kan. Maar diep 
vanbinnen blijft de prinses een rat... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Frans en 
Nederlands.  

 

 Het Groene Konijntje : verhaal uit Mexico / Abigail; Maldonado - Marin, 
Luz en Marcia; Thuy, Elias. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 
p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 

Niklaas. Het verhaal gaat over een strenge koning die zijn ongehoorzame zonen in konijntjes 
verandert. De jongste zoon, het groene konijn, is nieuwsgierig naar de wereld buiten het paleis 
en gaat op ontdekking... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Spaans en Nederlands.  
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Luilak en de prinses : verhaal uit Bulgarije / Zlatka; Nikolova, Petya; 
Singh, Prinka. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - 
(Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 

Niklaas. Het verhaal gaat over een jongeman die zo vreselijk lui is dat zijn moeder hem 
wegstuurt. Onderweg komt hij een vis tegen die hem smeekt terug in het water te gooien.  Als 
beloning krijgt hij drie magische woorden... die hem helpen alles wat hij wenst in vervulling te 
laten gaan! Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Bulgaars en Nederlands.  

 

Mijn trouwe Juan : verhaal uit Spanje / Kawtar en Salma; Maldonado - 
Marin, Luz en Marcia; Schepens, Luna. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 
2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 

Niklaas. Het verhaal gaat over een heel trouwe dienaar die alles over heeft voor het geluk van 
zijn koning... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Spaans en Nederlands.  

 

Wie van de drie? : verhaal uit Georgiê / Muradov, Ana; Muradov, 
Shamil; Van den Branden, Nykita. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 
2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

 
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 

Niklaas. Het verhaal gaat over drie mannen die verliefd worden op dezelfde vrouw. Als drie 
mannen dingen naar de hand van één vrouw.... kiest zij voor iemand anders. Het verhaal werd 
in twee talen opgeschreven: Georgisch en Nederlands.  
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Elodil: Enseigner en milieu pluriethnique et plurilingue / Armand, Françoise; Maraillet, Erica. - 
[S.l.]: Université de Montreal, 2013. - 146 p.. - ISBN: 9780439517430 
Doelgroep: 0-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 educ  

 
Deze Franstalige handleiding focust op talensensibilisering en intercultureel onderwijs. Een 
praktische gids met allerlei activiteiten om aan taalontwikkeling en taalbewustzijn te werken.  

 

A is van Os : waar komen onze letters vandaan? / Westera, Bette. - 
Haarlem: Gottmer, 2018. - 79 p.. - ISBN: 978-90-257-6804-1: 
19,99 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.3 Aisv  

 
Waar komen de 26 letters van ons alfabet eigenlijk vandaan? Hoe 
lang bestaan ze al en wie heeft ze ooit bedacht? In A is van Os geeft 

Bette Westera op een speelse manier antwoord op deze vragen. En wat blijkt? De A is helemaal 
niet van Aap, maar van Os! Als je dit boek hebt gelezen, snap je hoe dat zit. Een leerzaam en 
bijzonder letterboek voor jong en oud!  

 

 

Spelen met een tekst. Verteltheater, voordragen en vertellen. Visie en 
lesmethode / De Leenheer, An. - Brussel: Politea, 2017. - 389 p. 
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 spel  

 
Spelen met een tekst is inspirerend voor docenten DKO, leerkrachten 
(laatste graad) basisonderwijs en leerkrachten secundair onderwijs 
(ASO, TSO, BSO) om kinderen en jongeren op een creatieve manier om 

te laten gaan met tekst en taal. Zo leren ze op een levendige, aantrekkelijke, geloofwaardige, 
weldoordachte, authentieke en meer esthetisch verfijnde manier voorlezen, voordragen, 
vertellen en spelen. Dit werk bevat een heldere visie en lesmethode en een groot aanbod aan 
uitgewerkte en uitgeteste speloefeningen, aangevuld met heel wat pedagogisch-didactische 
tips. Er is veel aandacht voor differentiatie. Bij het boek hoort ook een website met 
geluidsfragmenten en teksten om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Spelen met een tekst 
biedt: stappenplannen met vertel-, spreek-, (voor)lees-, schrijf- en dramaopdrachten, 
spelkaarten, tekstsuggesties, tools voor reflectie en (zelf)evaluatie en een bijhorende website 
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met o.a. geluidsfragmenten; ondersteuning bij het leerproces; inspiratie om zelf 
stappenplannen uit te werken.  

 

Alle liedjes met een hoepeltje erom : de meest gezongen kinderliedjes van 
dit moment, in tekst, muziek en beeld / Linders, Joke. - Houten: Van 
Holkema & Warendorf, 2002. - 216 p.. - ISBN: 90-269-9537-7: 26,50 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.3 alle  

 
Meer dan 200 bekende en minder bekende liedjes zijn ondergebracht in 
verschillende thema's zoals dieren, de seizoenen, verschillende feesten, 

uit de oude doos, De bundel bevat ook een heleboel bewegingsliedjes met telkens een 
woordje uitleg erbij. Van elk lied staat de tekst en muzieknotatie met gitaarakkoorden 
duidelijk afgebeeld.  

 

(Van) Luisteren kun je leren : Een materialenbundel voor muzikale 
stimulering van het auditieve taalverwerkingsproces / Verberne, Maud. - 
[S.l.]: Mijnbestseller.Nl, 2016. - 90 p.. - ISBN: 9789463187411: 23,80 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.3 luis  

 
Muziek stimuleert het auditieve taalverwervingsproces. In dit boekje zijn 
16 activiteiten uitgewerkt om de taalontwikkeling te stimuleren. Deze 

materialenbundel is zo ontworpen dat hij geschikt is voor groepsleerkrachten, vakleerkrachten, 
logopedisten etc. De activiteiten bevatten heldere omschrijvingen, stappenplannen en 
bladmuziek met akkoorden. Ze zijn los van elkaar te gebruiken en aan te passen aan thema's 
binnen de lessen. Daarnaast zijn het ideale energizers wanneer de aandacht even verslapt. Met 
deze muzikale activiteiten kan op een laagdrempelige manier extra aandacht worden besteed 
aan het auditieve taalverwerkingsproces bij kinderen. Luisteren kun je tenslotte leren.  

 

Dichter. 6 : nieuwe buren / Barneveld, Marly; Trouwborst, Milou. - 
Eindhoven: Stichting Plint, 2017.. - ISBN: 9789059307766: 12,50 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.4 dich  

 
In deze dichter staan allemaal gedichten met als thema nieuwe buren: 
over wonen toen, hier en nu en in de toekomst. Over vluchten en 
thuiskomen. Verschillende gedichten van diverse dichters door één 
illustrator in beeld gebracht.  
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Vlot Nederlands: Methode Nederlands voor (jong)volwassen 
anderstaligen CEFR B1 naar B2 / van der Maden, Fros. - Groningen: 
Edutekst, 2018. - 203 p. (werkboek), 85 p. (docentenhandleiding): 
22,50 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.frosvandermaden.nl/audio  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 vlot  

 
Vlot Nederlands is een methode NT2 voor (jong-)volwassenen die van CEFR B1- naar B2 willen 
gaan. De methode werkt systematisch aan uitbreiden van de woordenschat met veel aandacht 
voor productieve vaardigheden. Er wordt intensief geoefend met formuleren en tekstsoorten 
in afwisselende en activerende opdrachten. Geschikt voor volwassenenonderwijs, bovenbouw 
ISK, (ex-)OKAN.  

 

DigLin+: Samen werken in de klas A, B, C en Lezen 1 / van de Craats, Ineke; 
Deutekom, Jan. - Amsterdam: Boom, 2018. - 129 p.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://diglin.eu/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 digl ; TAAL 4.5.2 digl  

 
DigLin+ is een digitale methode om laagopgeleide anderstaligen vertrouwd te 
maken met het Latijnse schrift en de elementaire basis van het Nederlands. Alle 
teksten en vragen hebben betrekking op voor de leerder herkenbare situaties 

en taalhandelingen uit de dagelijkse praktijk. Dit boek bevat woorden en teksten die in de 
digitale methode worden aangeboden, aangevuld met vragen en tips voor verdere verwerking 
in de klas. Met behulp van de evaluatieformulieren krijgt de leerling inzicht in de eigen 
voortgang. Uitneembaar vindt u oefenkaartjes om thuis of in de klas te kunnen oefenen met 
de woorden.  

 

http://www.frosvandermaden.nl/audio
http://diglin.eu/
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Ster in lezen. Alfa B / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 159 p.. - ISBN: 978-90-
244-2273-9: 19.90 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ster  

 
Veel lezen is voor het bevorderen van taalvaardigheid cruciaal. Maar voor wie 
anders- of niet gealfabetiseerd is, is dat een flinke uitdaging. Waar moet je 

beginnen? Ster in lezen helpt je op weg! In deze methode ontwikkelen anderstalige jongeren 
op alfabetiseringsniveau hun leesvaardigheid op plezierige wijze samen met de fictieve 
leeftijdsgenoten Milka, Rada, Tuu, Mo en Bem, aan de hand van aansprekende teksten. Elke 
tekst leert nieuwe woorden en biedt gevarieerde verwerkingsopdrachten waarmee de 
leerlingen hun tekstbegrip bevorderen. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije 
tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  

 

Extra kansen voor nieuwkomers. Wat werkt in leesonderwijs aan 
laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers. / 
Trioen, Marit; Casteleyn, Jordi. - Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 
2018. - 34 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 watw  

 
Deze gids formuleert drie onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen om laaggeletterde 
anderstalige jongeren te leren lezen in het Nederlands. Elke aanbeveling legt in heldere 
richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. 
Verder voorziet de gids voor elke aanbeveling een samenvatting van het wetenschappelijk 
bewijs, concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met 
achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten. Uit de complexiteit 
van het leesproces volgt dat niet alle instructie om te leren lezen moet vertrekken vanuit 
geschreven tekst. Mondelinge processen zijn minstens zo belangrijk. Veel van de richtlijnen uit 
deze praktijkgids mogen dan ook niet in isolatie toegepast worden, maar worden best met 
elkaar en met andere praktijken verbonden. Daarnaast is elke klascontext uniek en hebben 
laaggeletterde leerlingen elk hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene groep 
perfect werken, maar kan in een andere groep veel minder succes oogsten.  

 

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/
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Lees je mee(r)? : samen sterke verhalen lezen / Lezerscollectief. - 
Wielsbeke: De Eenhoorn, 2018. - 295 p.. - ISBN: 978-94-6291-321-9: 
19,95 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 lees  

 
In deze bundel maakt het Lezerscollectief een selectie van boeiende 
verhalen en gedichten voor kinderen en jongeren. De teksten kunnen 

allemaal los van elkaar gelezen worden. Ze zijn ideaal om voor te lezen en samen over te praten. 
De bedoeling van deze bundel is (samen)lezen en genieten. Genieten van de tekst, maar ook 
genieten van het delen van de leeservaring.  

 

Ontvoering / Giphart, Karin. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2018. - 88 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696-343-0: 12,00 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 lees  

 
Vijf vrienden vanaf de eerste dag op de lagere school en dat zijn de vijf 
gebleven. Ze zijn ook nu nog vrienden, op de middelbare school. Drie 
meiden en twee jongens, geen verliefdheden, gewoon echte vrienden. Als 

ze besluiten met hun vijven een drone te kopen, is dat het begin van een nare en spannende 
tijd.  

 

 

O jee, een NT2-leerling in de klas! Een handreiking voor docenten in het 
VO en MBO / [s.n.]. - [S.l.]: LOWAN, 2018. - 20 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://bit.ly/2Auo9bE 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.1 ojee  

 
Leerlingen die vanuit de ISK/ OKAN het reguliere onderwijs instromen, 
zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK/OKAN is 
een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier 

onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling 
moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling 
ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is 
bedoeld voor alle theorie- of praktijkdocenten die lesgeven in het VO of MBO.  

 

https://bit.ly/2Auo9bE
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WISK-X : ISK route 1 en 2 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 224 p.. - ISBN: 978-90-244-1552-6: 29,90 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  

 
Bij het vak wiskunde op de middelbare school krijgen leerlingen onvermijdelijk 
met taal te maken. Wie het taalgebruik dat wiskundemethodes hanteren niet 
precies beheerst en doorgrondt, kan ook niet presteren naar eigen niveau bij 

dit vak. De laagdrempelige methode WISK, ontwikkeld door een wiskundedocent op de ISK, 
bereidt anderstalige leerlingen voor op de 'wiskundetaal' in het middelbaar onderwijs. De 
methode behandelt de wiskundige basisprincipes in combinatie met het talige aspect van het 
vak. Begrippen als 'overstaande zijden' en 'parallel' worden aan de hand van heldere full colour 
illustraties voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt.  

WISK-Y : ISK route 3 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 247 p.. - ISBN: 978-90-244-2366-8: 29,90 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  

 
Bij het vak wiskunde op de middelbare school krijgen leerlingen onvermijdelijk 
met taal te maken. Wie het taalgebruik dat wiskundemethodes hanteren niet 
precies beheerst en doorgrondt, kan ook niet presteren naar eigen niveau bij 

dit vak. De laagdrempelige methode WISK, ontwikkeld door een wiskundedocent op de ISK, 
bereidt anderstalige leerlingen voor op de 'wiskundetaal' in het middelbaar onderwijs. De 
methode behandelt de wiskundige basisprincipes in combinatie met het talige aspect van het 
vak. Begrippen als 'overstaande zijden' en 'parallel' worden aan de hand van heldere full colour 
illustraties voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt.  
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Praktisch didactisch : adviezen voor de NT2-docent / Olijhoek, Vita 
; Valk, Anja. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018. - 202 p.. - ISBN: 
978-90-469-0580-7: 26,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.1.1 prak  

 
De uitgave Praktisch didactisch geeft waardevolle adviezen op het 
snijvlak van theorie en praktijk. De auteurs hebben in dit boek hun 

vakkennis gecombineerd met hun jarenlange ervaring als NT2-docent en trainer. Wat docenten 
hun tijdens trainingen voorlegden, vormt een belangrijke inspiratiebron voor de 45 vragen en 
adviezen die in het boek aan de orde komen. Ze behandelen zowel vragen van didactische aard 
als zaken die gericht zijn op pedagogisch handelen. Ook gaan de auteurs in op kwesties die te 
maken hebben met de intake en het monitoren van cursisten. Tenslotte bespreken ze 
vraagstukken die specifiek op het vakgebied van de NT2-docent liggen en onderwerpen waarbij 
de NT2-docent zelf centraal staat. De auteurs geven per vraag beknopt weer wat de 
achtergrond is en reiken adviezen aan die de docent meteen in de praktijk kan toepassen. Bij 
elke vraag wordt ook aangegeven onder welke competentie van het Competentieprofiel 
Docent Nederlands als Tweede Taal van de BVNT2 het advies valt. Op de bijbehorende website 
staan literatuurverwijzingen.  

 

 

Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek / Devos, Rita; 
Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 311 p.. - ISBN: 978-94-6344-696-9: 39,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  

 
Vanzelfsprekend is al jarenlang een unieke basismethode Nederlands voor 
hooggeschoolde anderstaligen. Sinds 1996 hebben wereldwijd al meer dan 

100.000 mensen Nederlands geleerd met deze Vlaamse leergang, die draait om Paolo 
Sanseverino, een Italiaanse student. Zowel de boeken als het video- en audiomateriaal zijn 
volledig vernieuwd. Aan de hand van korte, levendige leseenheden worden circa 2.000 
frequente woorden, de basisgrammatica en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands 
aangeboden en ingeoefend. Daarnaast is Vanzelfsprekend een directe kennismaking met de 
Vlaamse en Belgische samenleving. De leergang is zowel geschikt voor zelfstudie als voor 
gebruik in de klas. Tekstboek met hulptaal Engels. 
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Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek / Devos, 
Rita; Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: 
Uitgeverij Acco, 2018. - 311 p.. - ISBN: 978-94-6344-698-3: 39,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Tekstboek met hulptaal Frans. 

 

 

 

Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Werkboek / Devos, Rita; 
Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 397 p.. - ISBN: 978-94-6344-697-6: 29,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Werkboek met hulptaal Engels. 

 

 

 

Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Werkboek / Devos, Rita; 
Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 397 p.. - ISBN: 978-94-6344-699-0: 29,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Werkboek met hulptaal Frans. 
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Woordenstroom : werkvormen voor woordenschat / Minnema, 
Lotte. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018. - 107 pagina's. - ISBN: 
978-90-469-0608-8: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.1 woor  

 
Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om 
woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen 
in de taalles. De werkvormen kunnen gebruikt worden door 

iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk taalniveau, in welk leerjaar en met behulp 
van welke leergang hij of zij lesgeeft. De werkvormen betrekken cursisten actief bij het 
herhalen van woorden, vergen weinig voorbereidingstijd van de docent en zijn gemakkelijk in 
elke taalles in te passen. Met het overzicht voorin het boek kan makkelijk de juiste werkvorm 
gezocht worden aan de hand van eigenschappen als de benodigde lestijd en 
voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich richt op receptief of productief 
gebruik van de woorden.  

 

NT2-cahier films in de les. Twaalf motiverende werkvormen / Koster, Dietha. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 52 p., 32 p. werkbladen, 13 p. toetsbladen. - (NT2-
cahiers). - ISBN: 9789024422074: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.2 NT2-c  

 
Het werken met films in de NT2-les is een aansprekende en motiverende 
manier om de woordenschat, de taalvaardigheid en de cultuurkennis van je 

cursisten te vergroten. Maar hoe pak je dat als docent gestructureerd aan? In dit cahier laat 
de auteur je stap voor stap zien hoe je met films in je les aan de slag kunt. Twaalf werkvormen 
worden volledig uitgewerkt voor de film "Alles is liefde". De getoonde aanpak kan eenvoudig 
worden toegepast op andere films. Je kunt de werkvormen inzetten voor verschillende 
taalniveaus en aanpassen aan de tijd die je beschikbaar hebt. Dit boek maakt deel  uit van de 
reeks NT2-cahiers.  
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NT2-cahier buitenschools leren. Spreken van binnen naar buiten de les / 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2018. - 63 p., 69 p. werkbladen. - 
(NT2-cahiers). - ISBN: 9789024407323: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 NT2-c  

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

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

 

 

Iedereen leest mee: handleiding voor meeleesclubs / Gronheid, Hank; de 
Lange, Tine. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2018. - 
29 p.. - ISBN: 9789086963478: 7,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.1 iede  

 
Dit is een handleiding voor meeleesclubs voor minder vaardige lezers. Dat 
kunnen anderstaligen zijn, of mensen die (vroeger) op school nooit met 
plezier een boek uitlazen. Een meeleesclub is een leesclub waarbij een 

geoefende voorlezer voorleest, en minder vaardige lezers in hun eigen exemplaar van het boek 
stil meelezen. De deelnemers vergroten hun woordenschat, verbeteren hun leesvaardigheid, 
en krijgen meer zelfvertrouwen. In deze handleiding lees je hoe je zon meeleesclub opzet, waar 
je deelnemers vindt, en welke titels geschikt zijn voor welke groep. Alles om je meeleesclub tot 
een succes te maken!  

 

Begrijp wat je leest : Gezondheid / Delken, Ellis; 
Posthumus Meyjes, Sandy. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 18 p. + 
antwoorden + informatie voor de docent. - ISBN: 
9789082757804 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-
a2-oefenmateriaal  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 begr  

 
De werkboekjes "Lekker lezen op A2" werden ontwikkeld om cursisten voor te bereiden op het 

http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
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leesexamen A2 (in Nederland). Elk werkboekje heeft een ander thema en is op eenzelfde 
manier opgebouwd. Ieder werkboek begint met het activeren van voorkennis. Het tweede 
onderdeel is tekstverkenning. Dan volgt een leestekst met accent op expressie. Er is ook 
aandacht voor begrijpend lezen en tempolezen. Elk werkboek wordt afgesloten met een 
terugblik op wat de cursist gedaan en geleerd heeft.  

 

Begrijp wat je leest : Liefde / Delken, Ellis; Posthumus 
Meyjes, Sandy. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 18 p. + antwoorden + 
informatie voor de docent. - ISBN: 9789082757804 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-
a2-oefenmateriaal 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 begr  

 
De werkboekjes "Lekker lezen op A2" werden ontwikkeld 

om cursisten voor te bereiden op het leesexamen A2 (in Nederland). Elk werkboekje heeft een 
ander thema en is op eenzelfde manier opgebouwd. Ieder werkboek begint met het activeren  

van voorkennis. Het tweede onderdeel is tekstverkenning. Dan volgt een leestekst met accent 
op expressie. Er is ook aandacht voor begrijpend lezen en tempolezen. Elk werkboek wordt 
afgesloten met een terugblik op wat de cursist gedaan en geleerd heeft.  

 

Begrijp wat je leest : Werk / Delken, Ellis; Posthumus 
Meyjes, Sandy. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 18 p. + antwoorden + 
informatie voor de docent. - ISBN: 9789082757804 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-
a2-oefenmateriaal  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 begr  

 
De werkboekjes "Lekker lezen op A2" werden ontwikkeld om cursisten voor te bereiden op het 
leesexamen A2 (in Nederland). Elk werkboekje heeft een ander thema en is op eenzelfde 
manier opgebouwd. Ieder werkboek begint met het activeren van voorkennis. Het tweede 
onderdeel is tekstverkenning. Dan volgt een leestekst met accent op expressie. Er is ook 
aandacht voor begrijpend lezen en tempolezen. Elk werkboek wordt afgesloten met een 
terugblik op wat de cursist gedaan en geleerd heeft.  

 

http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
http://nt2inburgering.nl/oefenmateriaal/lezen-op-a2-oefenmateriaal
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De schoolbus en andere korte verhalen / Van Laer, Josée. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2018. - 64 p.. - ISBN: 978-90-8696-346-1: 10,0 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 scho  

 
Deze kortverhalen lenen zich uitstekend voor gebruik in leesgroepen. 
Herkenbare (Vlaamse) setting. Deze bundel is speciaal bedoeld voor 
aarzelende volwassen lezers.  

wablieft Start / Wablieft. - Mechelen: Wablieft, [s.a.]. - 20 p.: 26 EUR (jaarabo:2-wekelijks, 
behalve tijdens schoolvakanties)  
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
URL: http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star  

 
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. De Wablieft Start verschijnt 
om de twee weken en bevat een twintigtal eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies 
van Wablieft-artikels. Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. 
Geschikt om zelf te lezen of om in de klas mee aan de slag te gaan.  

 

 

De tranen van het eiland / vormingplus antwerpen. - Antwerpen: 
vormingplus, 2018. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 tran  

 
De tranen van het eiland is een eco-thriller. De graphic novel werd gemaakt 
door een tiental groepen, zonder dat die mekaar ontmoetten. De makers 
zijn anderstalige nieuwkomers, bezoekers van inloophuizen of mensen die 
in de gevangenis verblijven.  

 

 

 

 

 

 

http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start
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Taal-top-100 : de meestgestelde vragen over het Nederlands / Genootschap 
Onze Taal. - [Den Haag]: Genootschap Onze Taal, 2017. - 240 p.. - ISBN: 
978-90-819896-4-0: 19,90 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://spellingsite.nu/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.3 taal  

 
Kort en duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen over het 

Nederlands, met tal van voorbeelden. Met veel aandacht voor spelling (teveel of te veel, 
accoord of akkoord, rugge(n)graat, geluid(s)hinder, m/Middeleeuwen, enz.), grammatica 
(gebeurd/gebeurt, enkelvoud of meervoud, de/het, zijn/haar, dat/wat, enz.) en leestekens 
(punten, komma's, aanhalingstekens, enz.). Ook wordt aandacht besteed aan de schrijfwijze 
van getallen, aardrijkskundige namen en brief-/mailaanhef. Het boek bevat verder enkele 
handige lijsten, bijvoorbeeld met oude naamvallen (zoals te allen tijde) en werkwoorden waar 
hen of hun bij hoort.  

 

Schrijfwijzer compact : herziene editie / Renkema, Jan; Daamen, Eric. - 
Amsterdam: Boom, 2017. - 276 p.. - ISBN: 978-90-244-2113-8: 24,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.5 schr  

 
De Schrijfwijzer Compact is de kleine versie van Schrijfwijzer van Jan Renkema. 
Het is bedoeld voor iedereen die voor studie of werk weleens een tekst schrijft 
en daarbij deskundig maar ook beknopt advies bij de hand wil hebben. Het boek 

helpt bij het beoordelen of een tekst goed is, het verhogen van het leesgemak van een tekst, 
het verbeteren van zinsbouw en woordkeus en het voorkomen van fouten is spelling en 
leestekens. Het boek bevat ook uitleg over de belangrijkste onderdelen van grotere publicaties, 
zoals scripties of rapporten. het laat je ook zien hoe je tabellen, li teratuuropgaven en brieven 
opstelt, en geeft tips voor e-mailcorrespondentie en schrijven voor het web.  

 

 

 

 

 

 

http://spellingsite.nu/
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Gezond leven: Werkboek gezond inburgeren Taalniveau A1 en A2 / van 
Leeuwen, Marjolijn; Vloeberghs, Erick. - Utrecht: Pharos 
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, 2018. - 58 p.: 6,00 EUR  
URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-
vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-
taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers  
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 4.10 gezo  
Vindplaats Turnhout: URL ; TAAL 4.10 gezo  
"Dit boekje is voor mensen die nog maar kort in Nederland wonen. In dit 

boekje lees je over gezond leven. Je kunt dit boekje alleen lezen of met anderen in groep." 
Hoewel de publicatie voor een Nederlands context is bedoeld, zijn er weinig aanpassingen 
nodig om het ook bij een Belgische context te gebruiken. Volgende thema's komen aan bod:  
huisarts, doktersassistent, medicijnen en bijwerkingen, drogist, huisartsenpost, verwijsbrief, 
alarm: bel 112, tandarts, gezicht, lichaam, ademen, eten, hart en bloedvaten, bewegen, water 
drinken, gezond eten, ongezonde vetten en suikers, stress, mijn hoofd zit vol, alcohol, wiet, 
drugs en sigaretten, zwanger, consultatiebureau, school, relaties, zorgverzekering. Achterin 
het boek vind je instructies voor begeleiders en verwijzingen naar verdere informatie. Het 
boekje kan zowel in een onderwijssetting als individueel of door een hulpverlener gebruikt 
worden. Het bevat veel praktische woordenschat.  

 

 

 Grammatica : 150 begrippen verklaard en toegelicht / Genootschap Onze 
Taal. - Den Haag: Genootschap Onze Taal, 2016. - 140 p.. - ISBN: 978-90-
819896-3-3: 15 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 gramm  

 
In Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht wordt een breed 
scala aan grammaticale termen uitgelegd - van 'zelfstandig naamwoord' tot 

'rangtelwoord' en van 'lijdend voorwerp' tot 'bepaling van gesteldheid'. De uitleg bij elk 
grammaticaal begrip is kort en krachtig; de vele voorbeelden zorgen voor extra duidelijkheid. 
Bovendien zijn er kaders toegevoegd waarin je het antwoord vindt op veelgestelde 
grammaticale vragen. Dat alles maakt dit boek tot een hulpmiddel om (weer) thuis te raken in 
de grammatica van het Nederlands. Geschikt voor scholieren, studenten én hun docenten! 
Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht is geschreven door de Taaladviesdienst van 
het Genootschap Onze Taal.  

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
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Leer- en oefenboek NT2 zinsconstructie: zinnen 
maken in het Nederlands / GrammaticaNT2. - 
Dessel: GrammaticaNT2, 2017. - 127 p.. - ISBN: 
9789082682205: 17  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 
https://sites.google.com/view/grammaticant2  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 leer  

 
In dit boek leer je de belangrijkste delen van de zin kennen, opgehangen aan het verhaal van 
koning Verbum, vertrekkend vanuit het werkwoord dus. Het boek is geschikt voor iedereen die 
meer wil weten over de Nederlandse taal maar vooral voor de NT2-cursist in RG 2,3 en 4  

 

 

Dichter bij de taal : Nederlands leren met liedjes en poëzie / Kuiken, Folkert; 
Burgers, Josine. - Amsterdam: Boom, 2018. - boek 132 p., werkbladen. - ISBN: 
978-90-244-2187-9: 19,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.3 dich  

 
Met Dichter bij de taal werkt u aan de hand van klassieke en moderne 
gedichten en liedjes op speelse wijze aan de taalvaardigheid van uw cursisten. 

Woorden en grammaticale structuren uit een nieuwe taal blijven goed hangen als ze in een 
authentieke en aantrekkelijke context aangeboden worden. In Dichter bij de taal fungeren 
hedendaagse (muzikale) werken als Brabant en klassiekers als Als de liefde niet bestond als 
bron voor oefeningen op het gebied van spreken, schrijven, lezen, luisteren, woordenschat, 
grammatica en de Nederlandse cultuur. In dit boek vindt u twintig kant-en-klare lessen die 
ontwikkeld zijn door masterstudenten van de opleiding Nederlands als tweede taal en 
meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Folkert Kuiken. In elke les 
staat weer een ander Nederlands gedicht of lied centraal, waaraan steeds een grammaticaal 
verschijnsel en een cultureel thema verbonden is. Met behulp van de oefeningen op de 
bijbehorende werkbladen kunt u op een afwisselende en verfrissende manier werken aan het 
Nederlands van uw cursisten.  

 

https://sites.google.com/view/grammaticant2
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woorden temmen : 24 uur in het licht van Kila & Babsie / van der Starre, 
Kila; Zijlstra, Babette. - [S.l.]: grange fontaine, 2018. - veelv. gepag.. - 
ISBN: 9789082139525: 19,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.4 woor  

 
In de reeks woorden temmen laat het dichtersduo Kila&Babsie je 
kennismaken met 24 van hun lievelingsgedichten. Elk gedicht is gekoppeld 

aan een tijdstip en een locatie, zodat je elk moment, waar dan ook, met poëzie kan bezig zijn. 
De auteurs laten je zien hoe je gedichten kunt lezen, hoe je over poëzie kunt nadenken, wat je 
met gedichten kunt doen en hoe poëzie je kan inspireren om zelf gedichten te schrijven.  
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Pair game / [s.n.]. - Alicante: Miniland Educational, [s.a.]. - 12 
bladen, spelbord, 16 afdekplaatjes, spelregels. - ISBN: 
8413082319205 
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 pair  

 
Een leuk memory spel van Miniland aan de hand van 12 
werkbladen. Ontdek zo snel mogelijk waar twee dezelfde 

afbeeldingen verborgen zitten. Indien de twee afbeeldingen hetzelfde zijn, dan mag men nog 
een keertje spelen. Indien de afbeeldingen verschillend van elkaar zijn, dan is de volgende 
speler aan de beurt. Thema's die aan bod komen: hoeveelheden, kleuren, lichaam, dieren, 
vormen en gevoelens.  

 

Cognito: opposites / [s.n.]. - Olbernhau: Beleduc, 2017. - 18 
puzzelstukken, boekje met speluitleg. - ISBN: 4014888115202: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 cogn  

 
Puzzel de tegenstellingen bij elkaar!  
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storytelling 
 

Wazzda?! Het geniale wat-is-dat-spel! / Weber, Claude. - [S.l.]: 
White Goblin Games, 2018. - handleiding, 60 kaartjes, 10 lange 
staafjes, 6 korte staafjes, 2 rode schijfjes, 2 blauwe schijfjes. - 
ISBN: 8718026302641: 13,99  
Doelgroep: 7-16 jaar 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 wazz  

 
2 spelers vormen samen een team en moeten een woord 

uitbeelden met de houten speelstukken. Ze leggen om beurten een stuk aan, zonder daarbij te 
overleggen. De andere spelers moeten raden wat uitgebeeld wordt.  

 

Crazy city / Miniland. - [S.l.]: Miniland educational, [s.a.]. - 34 
stukjes, 1 spelbord. - ISBN: 8413082319625: 27,50 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 craz  

 
Wie rijdt er rond in de straten van de stad? Dit spel stimuleert 
creativiteit en taalgebruik.  

 

 

Grammatica van de fantasie : introductie in de kunst van het verhalen 
verzinnen / Rodari, Gianni; Plum, Gemma. - Nijmegen: Tutti, 2018. - 223 
p.. - ISBN: 978-94-90139-30-8: 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 gram  

 
Gianni Rodari, meest geliefde Italiaanse kinderboekenschrijver van de 
vorige eeuw, deelt in dit inspirerende boek zijn trucjes om woorden en 

beelden in beweging te zetten. Hij laat zien hoe vanuit een woord of beeld, of ogenschijnlijk 
niet verwante woorden, verhalen kunnen ontstaan. Hoe je kunt variëren op bekende verhalen 
en hoe je de 'wat zou er gebeuren als...'-vraag kunt uitbuiten. Zijn aanpak is erop gericht de 
creativiteit van kinderen te voeden en hun zelfstandigheid en vrijheid in denken te 
bevorderen.  
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Ik zie ik zie : oefenen met klanken / Nederkoorn, Anne. - 
Amsterdam: Anzicht, 2017. - 64 p.. - ISBN: 978-90-821690-
1-0: 24,95 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.9 ikzi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.9 ikzi  

 
 

54 platen bij klanken van het Nederlands, om bij te vertellen, te luisteren, te schrijven, om 
spelletjes mee te doen en al doende te oefenen met klanken.  

Ruim 900 woorden voor zichtbare begrippen: dingen, dieren, mensen, acties en bijvoeglijke 
naamwoorden. Alfabetisch gerangschikt, om een plaat uit te kiezen of om een woord op te 
zoeken en te kunnen laten zien wat het betekent. Ik zie ik zie wil een ruggensteun zijn bij het 
leren lezen, spellen en praten. Het boek is te gebruik op basaal niveau: vertellen wat je ziet, 
aanwijzen, benoemen, luisteren, herkennen. Of een stap verder: wat klinkt hetzelfde als? 
Welke verschillende klanken kan één letter hebben.  
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Beeldwoordenboek. Arabisch-Nederlands / [s.n.]. - [S.l.]: Intertaal, 
2016. - 352 p.. - ISBN: 9789054517498: 8,95 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 arab  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 arab  

 
Met ruim 6000 woorden en uitdrukkingen en meer dan 2400 
kleurenfoto's en illustraties, thematisch ingedeeld (bijvoorbeeld: 

mensen, opleiding en beroep, huis, eten en drinken, vervoermiddelen en verkeer, planten en 
dieren)In beide richtingen te gebruiken. Met trefwoordenregister in beide talen.  

 

CONTACT FR.NL.EN: Woordenboekje FR/NL/EN voor het 
onthaal / Huis van het Nederlands Brussel. - Brussel: 
Huis van het Nederlands, 2017. - 69 p.: 5,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 cont  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 cont  

 
Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde dit drietalige woordenboekje op vraag van de 
VGC. Het boekje moet onthaalmedewerkers, bedrijven en organisaties helpen bij hun 
meertalige communicatie. Het boekje helpt onthaalmedewerkers om veelgebruikte woorden, 
begrippen en sleutelzinnen vlug onder de knie te krijgen. Dit praktische boekje biedt de 
mogelijkheid om te oefenen en is vooral bedoeld als een gerichte steun voor de 
onthaalmedewerkers.  

 

Mijn eerste Winkler Prins woordenboek / de la Bretesche, Geneviève; 
Voake, Charlotte. - Utrecht: Het Spectrum, 2004. - 107 p.. - ISBN: 90-
71206-45-9: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 mijn  

 
Dit geïllustreerde woordenboek is rond verschillende thema's 
opgebouwd. Elk thema begint met een inleidende tekening met een 

doorkijkbladzijde. Thema's: mijn lichaam, in en om het huis, op school, in de stad, in de 
supermarkt, de natuur in. Meer dan 800 woorden en illustraties.  

 

http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries
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Groeien in burgerschap : samen leren samenleven / Gellens, Sven; 
Deweerdt, Lore; Enckels, Mieke. - Brussel: Politeia, 2018. - 265 p.. - ISBN: 
978-2-509-03287-4: 35,00 EUR  
URL: https://goburgerschap.politeia.be/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 groe  

 
Hoe train je leerlingen in burgerschapscompetenties? Hoe transformeer je 
jouw school(organisatie) tot een actieve oefenplaats voor democratische 

cultuur? Dit boek legt je dit helder en concreet uit. Je leest hoe actief burgerschap er in het 
curriculum op school kan uitzien. In de wetenschappelijk onderbouwde en inclusieve leerlijn 
valt actief burgerschap uiteen in drie competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam 
samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in opbouwende 
beheersingsniveaus. Per competenties zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te 
voeren in de klaspraktijk, gevolgd door tal van inspiratiebronnen (boeken, educatieve 
materialen, websites, documentaires, ...). Op de webpagina staan aanvullende documenten die 
horen bij het boek zoals sjablonen voor inventarisatie schoolbrede burgerschapswerking, plan 
van aanpak, jaarplannen, (zelf)evaluatie, portfolio,...  

 

Levensbeschouwelijke vakken : nieuwe doelen, nieuwe middelen? / Denys, 
Kris; Van Camp, Frie. - Brussel: Politeia, 2018. - 114 p.. - (Beleid voeren in 
het onderwijs). - ISBN: 978-2-509-03198-3: 35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 leve  

 
In dit boek wordt de historiek geschetst van de huidige organisatie van de 
levensbeschouwelijke vakken en de actuele spanningsvelden. Aan het 
woord komen een aantal belanghebbende actoren uit het onderwijs en 

enkele andere krachtige stemmen over levensbeschouwelijk onderwijs en de visie van Patrick 
Loobuyck. Hij vind dat het apart organiseren van levensbeschouwelijke vakken in het 
leerplichtonderwijs geen toekomst heeft in de seculiere en diverse samenleving van vandaag. 
Zijn pleidooi voor de invoering van LEF, een algemeen vormend vak Levensbeschouwing, Ethiek 
& burgerzin en Filosofie voor alle leerlingen in alle scholen van het leerplichtonderwijs, is 
resoluut en volhardend maar onderbouwd. Al zijn velen het om diverse redenen niet met hem 
eens. Het boek biedt nieuwe inzichten, originele invalshoeken en mogelijk zelfs ingrediënten 
om de huidige regelgeving op losse schroeven te zetten. Met bijdragen van Eric Corijn, De 
Vlaamse Scholierenkoepel, Ann Dejaeghere, Lore Deweerdt, Sven Gellens, Patrick Loobuyck, 
Bruno Vanobbergen en An Verlinden.  

https://goburgerschap.politeia.be/
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MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - Brussel: Roularta Publishing, 
[s.a.].. - ISBN: 1379-5619: 20,00 EUR (jaarabonnement)  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*  

 
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale 
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering 
en migratie.  

 

Europe@school : actieve lessen over de Europese Unie 
[lerarenhandleiding] / Ryckevelde vzw. - Brussel: Europese Unie, 2017. - 
128 p. 
Doelgroep: 14+  
URL: https://bit.ly/2D5qV9H 

Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 euro  

 

De lerarenhandleiding 'Europe@school' biedt kant-en-klaar lesmateriaal over de Europese 
parlementaire democratie en de Europese waarden. Het lesmateriaal is op maat gemaakt voor 
leerlingen van 14-18 jaar in het secundair onderwijs en voor leerlingen in het 
tweedekansonderwijs. Het bestaat uit vier modules met elk een specifiek doel: sensibiliseren, 
informeren, democratische vaardigheden oefenen en stimuleren tot actief Europees 
burgerschap. De vier modules bouwen voort op elkaars inhoud, maar kunnen ook afzonderlijk 
worden gebruikt. Binnen elke module kan je een eigen keuze maken ten aanzien van inhoud, 
moeilijkheidsgraad en methode. Er werd gekozen voor activerende werkvormen en het gebruik 
van hedendaagse media. De informatie wordt op een neutrale wijze aangeboden zodat 
leerlingen hun eigen opinie kunnen vormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2D5qV9H
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Saved by the bell : lessen en tips voor het basisonderwijs 
(2018) / Schockaert, Jos; Frederickx, Sharona; Poelman, 
Annegreet. - Brussel: Studio Globo, 2018. - brochure (30 
p.) + poppenspelmateriaal 
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: https://www.savedbythebell.be/materiaal/lager/les   
URL: https://www.savedbythebell.be/materiaal/kleuter/les 

           Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 save  

 
De actie Saved by the bell vraagt op de internationale dag van de leerkracht (5 oktober) 
aandacht voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Rond dit thema vind je in deze bundel 
heel wat tips en lessuggesties voor het kleuter- en lager onderwijs. Met een interactief 
poppenspel kan je de boodschap van recht op onderwijs en het gebrek aan degelijk onderwijs 
overbrengen bij kleuters en kinderen van het eerste leerjaar. Met kinderen van het tweede tot 
het zesde leerjaar kan je via speeddate uitwisselen over goed onderwijs, eventueel gevolgd 
door een creatieve verwerking. In de bundel en online vind je ook allerlei suggesties om de actie 
in de klas en op school voor te bereiden.  

 

 

Gelijke kansen in de school : diversiteit in vijf thema's / Mitchell, David. - 
Huizen: Pica, 2018. - 292 p.. - ISBN: 978-94-6337-075-2. - ISBN: 978-94-
91806-96-4: 43,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 geli  
Vindplaats Turnhout: ro 3 geli  

 
De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere 
uitdagingen. De auteur wil (aankomende) leraren en andere 

onderwijsprofessionals bewust maken van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van 
kansenongelijkheid. Mitchell onderscheidt vijf categorieën van diversiteit: sekse en gender, 
sociale klasse en sociaaleconomische status, ras, etniciteit en cultuur, overtuigingen en religie 
en achterstanden en handicaps. Hij stelt cruciale vragen die beleidsmakers, 
onderwijsprofessionals en studenten in overweging moeten nemen: Hoe kan onderwijs ruimte 
bieden aan diversiteit? Waarom is die diversiteit zo belangrijk? Wat zijn de culturele en 
historische opvattingen over onderlinge verschillen? Moeten leraren verschillen benadrukken, 
opheffen, verminderen of negeren?  

https://www.savedbythebell.be/materiaal/lager/les
https://www.savedbythebell.be/materiaal/kleuter/les
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Samenleren op een superdiverse school / Goedhart, Ria. - Amsterdam: 
SWP, 2018. - 175 p.. - ISBN: 978-90-8850-814-1: 28,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 same  

 
Dit studieboek wil leraren, gedragsspecialisten, intern begeleiders en 
directieleden ondersteunen bij hun visievorming en bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk op een (basis)school waar vele culturen samenkomen. 
Het is verdeeld in twee delen. In het eerste theoretische deel wordt 

superdiversiteit gedefinieerd en beschreven wat dat betekent voor de visie op onderwijs. De 
auteur beschrijft een aantal aspecten die van belang zijn op zo'n school: identiteitsontwikkeling, 
voeren van dialogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en samenleren. De focus ligt op de 
benodigde competenties van de leerkrachten. In het tweede deel volgen de praktijkervaringen 
van kleuterjuf Sofie die lesgeeft op een superdiverse school. Deze worden beschreven aan de 
hand van illustratieve verhalen over zes nieuwkomers.  

 

What's my name : cultuur in onderwijs : een krachtige onderstroom / 
Delarue, Steven; Langelet, Ann; Verstraete, Eva. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 106 p.. - ISBN: 978-94-6344-792-8: 22,50 EUR  
URL: https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/cultuur-
onderwijs/welkom-op-cultuurinonderwijsbe 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 what  

 
Met dit inspiratieboek wordt de lezer meegenomen in het project 

'What's my name?', dat in het voorjaar van 2017 liep met leerlingen van klas 3 Kantoor B van 
het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) in Gent. In samenwerking met verschillende 
culturele partners gingen de jongeren aan de slag rond thema's als geboorte, naam, identiteit 
en rituelen. Het boek is opgezet als een virtuele tentoonstelling, waarin de lezer wordt 
meegenomen door verschillende expositieruimtes: I am, I speak to, I transform, I become en I 
hope. In die laatste ruimte, achteraan in het boek, wordt het traject van de jongeren als een 
kapstok gebruikt voor een visietekst, waarin Onderwijscentrum Gent zijn visie op cultuur in 
onderwijs tastbaar maakt. Op de website Cultuur in onderwijs werden meer voorbeelden 
verzameld van cultuurprojecten en -trajecten met en voor kinderen en jongeren.  

 

 Meisjes en wetenschap : de 50 meest invloedrijke vrouwelijke pioniers 
wereldwijd / Ignotofsky, Rachel. - Kalmthout: Van Halewyck, 2018. - 
127 p.. - ISBN: 978-94-6131-801-5: 19,99 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 meis  
Dit educatieve boek brengt een hulde aan vijftig vooraanstaande 
vrouwen die doorheen de tijd binnen verschillende STEM-domeinen 
(Science, Technology, Engineering en Math) een cruciale bijdrage 
hebben geleverd. Je maakt kennis met bekende figuren zoals 

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/cultuur-onderwijs/welkom-op-cultuurinonderwijsbe
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/cultuur-onderwijs/welkom-op-cultuurinonderwijsbe
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primatologe Jane Goodall en chemica Marie Curie, maar ook minder gekende pioniersters 
komen aan bod. Katherine Johnson bijvoorbeeld, de Afrikaans-Amerikaanse fysica en 
wiskundige die het traject van Apollo 11 naar de maan berekende. Het boek bevat ook een 
geïllustreerde woordenlijst en een uitgebreide bronnenlijst.  

 Alledaags racisme : herziene editie / Essed, Philomena. - Amsterdam: 
Uitgeverij Van Gennep B.V., 2016. - 376 p.. - ISBN: 978-94-6164-433-6: 
19,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 alle  

 
Dit is een heruitgave van het oorspronkelijke boek uit 1984, dat focust op 
de ervaringen van zwarte vrouwen die vaak drievoudig respectloos 
behandeld worden: als vrouw, als zwarte en als lid van een onderklasse. 

Philomena Essed sprak met een twintigtal Surinaamse en Afro-Amerikaanse vrouwen over 
situaties op het werk, bij het zoeken naar woonruimte, tijdens het contact met buren of 
collega's, bij het winkelen, in de bus of in de tram. Het boek biedt een schat van materiaal dat 
inzicht geeft in wat de auteur alledaags racisme noemt. Een diffuus geheel van steeds 
terugkerende patronen van discriminatie en vooroordeel. Deze patronen zijn nog steeds 
aanwezig in de huidige samenleving. In deze nieuwe editie analyseert Essed ook het 
schaamteloos beleden racisme in de sociale media, dat vaak wordt gerechtvaardigd met een 
beroep op de vrijheid van meningsuiting.  

 

 Als bondgenoten racisme aanpakken : tips voor wie effectief wil omgaan 
met dagdagelijks racisme / Peeters, Thomas. - Brussel: Orbit vzw, 2018. - 
22 p. 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 alsb  

 
In deze brochure vind je concrete tips om via een bondgenotenstrategie 
effectief aan de slag te gaan met dagdagelijks racisme en om racisme op 

lange termijn te keren. Hierbij wordt ingezet op het achterhalen van de zorgvraag die vaak 
achter de racistische en kwetsende boventoon schuilt. Via verschillende praktijkvoorbeelden 
zie je hoe de bondgenotenstrategie in de praktijk werkt. De brochure is zowel bedoeld voor 
slachtoffers als getuigen van racisme en vooroordelen.  
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Waarom ras ertoe doet : de verholen waarheid over identiteit / Hirsch, 
Afua; Dohmen, Toon. - Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2018. - 376 
p.. - ISBN: 978-90-450-3336-5: 24,99 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 waar  

 
In dit boek, een combinatie van autobiografie, reportage en sociale kritiek, 
probeert de Brits-Ghanese journaliste Afua Hirsch er achter te komen wat 
de maatschappelijke betekenis is van ras en identiteit. Hoe er in Europa 

wordt gekeken naar huidskleur en naar de (koloniale) geschiedenis speelt daarbij een grote rol. 
Hirsch legt onder meer uit waarom het voorwendsel 'kleurenblind' te zijn, meer problemen 
veroorzaakt dan oplost, en ze pleit voor verandering. Het boek maakt vooral duidelijk waarom 
het zo ongelofelijk ingewikkeld is om over ras, erfgoed en identiteit te praten.  

 

 

Ontdek de wereld in 22 kaarten / Flavigny, Laure; Magana, Jessie; 
Boissière, Aurélie; Assous, Séverine. - Hilversum: Fontaine Uitgevers, 
2017. - [56] p.. - ISBN: 978-90-5956-824-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-13 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 ontd  

 
Deze grote atlas geeft een bijzondere kijk op de aarde. Na een duidelijke 
uitleg over verschillende kaartprojecties komt een scala aan 

onderwerpen wereldwijd aan bod. Aan de hand van vragen krijg je steeds een overzicht te zien 
op de wereldkaart en in de tekst staat bijhorende informatie. Over het verschil tussen 
dunbevolkte en dichtbevolkte gebieden, wat mensen eten, hoe ze bidden en liefhebben, waar 
het gevaarlijk is om te wonen, ... Ook onderwerpen zoals mensenrechten, het gebruik van 
internet, waar we ons afval laten en klimaatverandering wordt in kaart gebracht. Vanaf ca. 9 
tot 13 jaar.  

 

Sporen van kolonisatie / Keppens, Hanne; Poelman, 
Annegreet; Meeuws, Suzanne. - Antwerpen: Studio Globo 
vzw, 2018. - handleiding (42 p.); website 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://sporenvankolonisatie.studioglobo.be 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD spor  

 
De lessenreeks 'Sporen van kolonisatie' voor de derde graad 

lager onderwijs bestaat uit vijf lesonderdelen die modulair te gebruiken zijn. De doelstelling is 

http://sporenvankolonisatie.studioglobo.be/
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leerlingen stimuleren om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden 
beter te begrijpen. Kritisch reflecteren op de koloniale geschiedenis en de mechanismes die 
eruit zijn voortgekomen, is van belang om stereotiepe beeldvorming, racisme en discriminatie 
tegen te gaan. Er is bewust voor gekozen om leerlingen verschillende perspectieven op de 
geschiedschrijving aan te bieden. Op de bijbehorende website vind je alle benodigde 
filmfragmenten, foto's, leerpaden, informatie- en werkbladen, enz.  

Deze lessenreeks is een aanvulling bij het lesmateriaal 'Wonen en leven in Congo' maar kan 
ook apart gebruikt worden.  

 

Congo's gewelddadige vrede / Berwouts, Kris. - Berchem: EPO, 
2017. - 223 p.. - ISBN: 978-94-6267-120-1: 22,50 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 DRC cong  

 
In dit standaardwerk maakt Kris Berwouts een uitgebreide analyse 
van twintig jaar conflict in Congo. Tussen 1996 en 2002 was Congo 
het slagveld van de Eerste Afrikaanse Wereldoorlog. Een complex 

vredesproces en twee verkiezingen later blijft de voormalige Belgische kolonie een land op drift. 
Wat zijn de grondoorzaken van de instabiliteit en hoe spelen die op elkaar in? Welke rol spelen 
de buurlanden? Waarom hielpen de nochtans erg kostelijke interventies van de internationale 
gemeenschap de Congolese staat niet uit zijn as herrijzen? De auteur heeft aandacht voor zowel 
publieke als verborgen agenda's van de Congolese politieke scene en laat de gewone Congolees 
aan het woord op het veld, op de markt en in de volkswijken. Het boek bevat overzichtelijke 
kaarten van het Congolese landschap, een lijst van afkortingen en index eigennamen.  

 

India : talenten / Vandevoorde, Helga; Mapela, Jean. - Brussel: 
Studio Globo, 2018. - interactieve powerpoint (online) + 
kalenderfoto + achtergrondinfo filosoferen. - (Wereldreis; 2018/ 
07) 
Doelgroep: 6-12 jaar  

URL: https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-september-2018 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND were  

 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke 
maand zoomt Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis 
brengt ons naar Pushkar, een van de oudste en meest heilige pelgrimsoorden in India. De 
interactieve powerpoint biedt activiteiten op maat van elke graad: een filmpje over het festival 
'Pushkar Mela' en hoe mensen er hun talenten tonen, een actieve quiz voor 2e en 3e graad 
waarbij leerlingen de diversiteit aan wereldfestivals leren kennen, een beeldzoeker en een 
woordzoeker, tips om te werken met de talentenboom en om met leerlingen te filosoferen 
over de waarde van talenten, enz. Alle werkbladen kunnen gedownload worden.  

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-september-2018
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De Nakba : 70 jaar spanning en conflict tussen Israël en Palestina : Koerier 
Dossier 2018/2 / Daems, Frans; Dronkers, Pieter; Giacaman, Rania. - 
Antwerpen: Pax Christi Vlaanderen, 2018. - 15 p.. - ISBN: 
9789461370730: 4,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 ISR nakb  

 
Dit dossier duikt in de geschiedenis van een conflict, waarvan een 
oplossing na 70 jaar nog steeds niet in zicht komt: het conflict tussen Joden 

en Palestijnen, dat zich afspeelt op een relatief smalle landstrook aan de Middellandse Zee. 
Naast duiding bij de gebeurtenissen van 1948, toen David Ben-Gurion de onafhankelijke staat 
Israël uitriep, biedt het dossier verhalen van mensen die de 'Nakba' - Arabisch voor 'catastrofe' 
- vandaag ondervinden.  

 

Arabische sprookjes / Al Galidi, Rodaan; Aalders, Geertje. - Haarlem: 
Gottmer, 2017. - 131 p.. - ISBN: 978-90-257-6718-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 arab  

 
In dit boek staan twintig sprookjes uit het Midden-Oosten. Ze gaan niet 
over Hans en Grietje, maar over Murat en Zahra. Over kamelen, sjeiks en 
dorre woestijnen. Al Galida verzamelde niet alleen klassieke Arabische 

sprookjes, maar ook verhalen die via een omweg in het Midden-Oosten zijn beland en daar 
inmiddels niet meer weg te denken zijn. Want het mooiste aan sprookjes is dat ze niet geloven 
in grenzen, landen of talen. Ze zijn van en voor iedereen. De beelden bij de sprookjes werden 
gemaakt door knipkunstenares Geertje Aalders.  

 

Dans : Samsam / Bonting, Myrjam. - Amsterdam: NCDO, 
2018. - krantje (16 p.): 3,00 EUR / nummer  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.samsam.net/leerkrachten/lesbrieven/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.4 dans  

 
In deze Samsam, tijdschrift voor burgerschap in de klas, lees 
je van alles over dans: dat mensen dansen omdat het leuk is, 
maar ook om vijanden te imponeren of om verhalen te 

vertellen over goden. Je leest dat je in sommige landen niet op straat mag dansen, dat 
breakdance zo'n veertig jaar geleden juist op straat ontstond en dat sommige dansen eeuwen 
geleden ontstonden en bij de tradities van een cultuur behoren. Op de bijbehorende website 
samsam.net vind je aanvullende filmpjes, (foto)reportages, interviews en opdrachten. Bij elke 

https://www.samsam.net/leerkrachten/lesbrieven/
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Samsam hoort ook een lesbrief die je kunt downloaden. Bij dit nummer zit extra lesmateriaal 
voor dansspelletjes.  

 

 

Zonneland : de grote godsdiensten van de wereld / Lembrechts, Jan. - 
Averbode: Averbode, 2018. - 24 p.. - (Zonneland;jg. 2018, nr. 19): 34,00 
EUR (jaarabonnement)  
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 zonn  

 
Zonneland is een educatief tijdschrift voor het vijfde en het zesde leerjaar. 
In dit nummer ligt de focus op levensbeschouwing. Aan bod komen 

verschillende wereldgodsdiensten, kalenders, geloof en identiteit, ... met activiteiten voor 
wiskunde, taal, muzische vorming. Midden in het nummer zitten er acht pagina's met spelletjes, 
strips en grappige weetjes.  

 

 

Pola en het armoedeweb : vakoverschrijdend 
armoedeproject voor het secundair onderwijs / Mertens, 
Kusum; Borgion, Mark. - Brussel: Welzijnszorg vzw, 2018. - 
map (64 p.) 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 pola  

 
Deze bundel helpt leerkrachten secundair onderwijs om 

vakoverschrijdend aan de slag te gaan met het thema armoede. Het project maakt leerlingen 
bewust van wat armoede vandaag betekent en hoe het voor uitsluiting en schaamte zorgt. Ze 
krijgen inzicht in complexe thema dat inwerkt op alle levensdomeinen. De methodieken en 
verhalen zijn op maat van de verschillende graden.  
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Baloena / Puissant, Brigitte; Valckenaers, Katrien; Palmans, Wietse. - 
Averbode: Averbode/Erasme, 2018. - prentenboek (29 p.) + lessuggesties 
(18 p.). - ISBN: 978-2-8081-0170-7: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
URL: http://www.uitgeverijaverbode.be/baloena 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 balo  

 
Prentenboek over diversiteit en vluchtelingen voor kinderen van 4 tot 10 

jaar. Het boek heeft als doel de leefwereld van vluchtelingenkinderen dichterbij te brengen, de 
blik van leeftijdsgenoten te openen en hen kansen te geven hun eigen verhaal te vertellen. Het 
verhaal is gebaseerd op levensechte ervaringen in een Afghaans vluchtelingengezin. De 
kinderen Younes, Samir en Hosna raken hun lievelingsbal - "baloena" in het Pashto - kwijt en 
gaan er naar op zoek in de stad waar ze wonen. Hun verbeelding brengt hen op plaatsen waar 
ze nooit zijn geweest. Soms is het spannend, soms komen akelige herinneringen naar boven. 
Het verhaal kan samen gelezen of voorgelezen worden (niveau AVI E5 - CLIB 5). Met de 
verwerkingssuggesties bij het boek kunnen zowel ouders, leerkrachten als begeleiders aan de 
slag. Deze kunnen gedownload worden van de website. Daar vind je ook rap-versies van de 
versjes en het Baloena-liedje.  

 

Van hier tot daar : educatieve map over mensen op de vlucht / Van 
Bambost, David; VanBelle, Femke; Vantyghem, Annelies. - Gent: 
S.M.A.K., 2018. - 91 p. 
Doelgroep: 9-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vanh  

 
Deze lesmap voor leerlingen vanaf de derde graad lager onderwijs tot en 
met de derde graad secundair onderwijs sluit aan bij 'Van hier tot daar', 

een boek met tekeningen gemaakt door vluchtelingen. Aan de tekeningen werden een aantal 
lesmethodes gekoppeld om in de klas te werken rond vluchtelingen, vluchten, veiligheid, 
nationaliteit, identiteit, vrede, symbolen, huis en thuis. De thema's in de lesmap nodigen uit om 
over een langere periode te werken, niet in het minst omdat ze zeer actueel zijn en blijven. Op 
maat van je onderwijsniveau of studierichting worden verschillende keuzemogelijkheden 
aangereikt. In de map worden ook enkele sprekende cijfers en informatie meegegeven.  

 

Geogenie - GeoNatura 6 : tso/kso leerwerkboek aardrijkskunde 
natuurwetenschappen / Neyt, Robert; Ruppol, Emmy; Van Broeck, 
Chris. - Wommelgem: Van In, 2018. - 180 p.. - ISBN: 978-90-306-
8757-3: 14,90 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 geon  

De reeks GeoNatura werd uitgebracht naar aanleiding van de 
nieuwe eindtermen voor aardrijkskunde en natuurwetenschappen 

http://www.uitgeverijaverbode.be/baloena
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in de derde graad van het tso en kso (in voege sinds september 2017) en is volledig op maat 
van het geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen voor het katholiek 
onderwijs. De methode hanteert een gezamenlijke aanpak van de vakken aardrijkskunde en 
biologie, actueel bronmateriaal en activerende werkvormen. Ze begeleidt leerlingen naar een 
beter begrip van de wereld, maar gidst hen ook naar meer begrip en zorg voor de natuur, de 
aarde en de medemens. Er is aandacht voor systeemdenken wat leerlingen helpt om de 
complexiteit van globale thema's te begrijpen. Met een activatiecode krijg je toegang tot 
digitaal lesmateriaal op knooppunt.net zoals links naar filmpjes en animaties, een alfabetische 
kernbegrippenlijst en extra lesmateriaal: Wereldvraagstuk over wereldvoedselvoorziening 
Wereldvraagstuk over de kloof arm vs. rijk Wereldvraagstuk over milieurampen en andere 
rampen Wereldvraagstuk over de global shift. 

Missie 2030 : het teamspel voor jongeren over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen / Dienst kansenbeleid - Cel Noord-
Zuid [provincie Vlaams-Brabant] ; Aanstokerij. - Leuven : De 
Aanstokerij, (2018): 49,50 EUR 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 miss 

 
Teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier 

de visie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te ontdekken. Hoe duurzaam 
gaan we om met onze enige aarde? Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je 
consumptie te beperken, voor minder afval te zorgen ...? Speel 'Missie 2030' en kijk niet vanop 
een afstand toe hoe de wereld verandert. Doelgroep: leerlingen derde graad secundair, 
jongeren ouder dan 16 in het jeugdwerk en jonge ondernemers. Aantal spelers: 8 tot 25 spelers. 
Duur: 100 - 150 minuten. 
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam: NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew  

 
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en 
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl 
zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En 

andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in 
elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?  

 

Punt : anders kijken, denken en doen voor een duurzame wereld : 
magazine voor juffen en meesters / Verheyen, Annik. - Leuven: Djapo, 
2016. - 58 p. + 8 p.: gratis  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 punt  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.1 punt  

 
Met dit magazine wil Djapo leerkrachten basisonderwijs inspireren om 

te werken rond duurzaamheid in de klas en op school.  

Zonneland : draag zorg voor de aarde / Lembrechts, Jan. - Averbode: 
Averbode, 2018. - 20 p.. - (Zonneland;jg. 2018, nr. 17): 34,00 EUR 
(jaarabonnement)  
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 zonn  

 
Zonneland is een educatief tijdschrift voor het vijfde en het zesde leerjaar. 
In dit nummer ligt de focus op zorg voor het milieu. Aan bod komen de 

onderwerpen ecologische voetafdruk, klimaat, afval, plastic soep, energie- en waterverbruik, 
vleesconsumptie, ... met activiteiten voor techniek, wiskunde, taal, muzische vorming. Midden 
in het nummer zitten er acht pagina's vol spelletjes, strips en grappige weetjes.  
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An inconvenient sequel : truth to power / Cohen, Bonni; Shenk, Jon; Gore, 
Al. - [S.l.]: Paramount Pictures, 2017. - 1 dvd (ca. 94 min.). - ISBN: 
5053083135683: 23,36 EUR  
Doelgroep: 14+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 inco  

 
Dit vervolg op de documentaire An Inconvenient Truth die 
klimaatverandering onder de aandacht bracht, laat zien hoe de situatie de 

voorbije 10 jaar geëvolueerd is, welke oplossingen zich aandienen en wat wij als burgers 
kunnen doen om te helpen. Voormalig Vice-President Al Gore gaat onvermoeibaar door met 
zijn strijd terwijl hij de wereld rondreist om talloze klimaatdeskundigen te trainen en zijn invloed 
uit te oefenen op het internationale klimaatbeleid.  

 

CTRL-X : a topography of e-waste / Löffelbein, Kai; Kashi, Ed; 
Gaines, Jeremy; Hermanns, Catalina. - Göttingen: Steidl, 
2017. - veelv. gepag.. - ISBN: 978-3-86930-970-5: 43,95 EUR  
Doelgroep: 13+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 ctrl  

 
Fotoboek over het onverantwoord gebruik van beperkte 
grondstoffen, één van de meest urgente problemen van onze 

geglobaliseerde wereld. Kai Löffelbein volgt het spoor van elektronisch afval uit Europa en de 
Verenigde Staten naar het postapocalyptische landschap van Agbogbloshie in Ghana, de e-
afvalstad Guiyu in China en werkplaatsen in achtertuintjes van New Delhi. Heel accuraat 
documenteert hij hoe arbeiders, soms kinderen, in weerzinwekkende omstandigheden 
proberen om waardevolle ruwe materialen te recupereren uit ons elektronisch afval dat illegaal 
wordt getransporteerd vanuit het Westen om dure recyclagekosten te omzeilen. In een 
toenemende gedigitaliseerde wereld lijkt een leven zonder elektronica ondenkbaar: 
computers, gsm's, MP3-spelers en tablets werden onze dagelijkse metgezellen. En zo lang we 
onszelf blijven definiëren aan de hand van de producten die we consumeren - de laatste nieuwe 
smartphone, de snelste processor en de dunste laptop - zullen de miljoenen ton elektronisch 
afval die we jaarlijks produceren, blijven toenemen.  

 

Plastic soup atlas van de wereld / Roscam Abbing, Michiel. - [Hilversum]: 
Lias Uitgeverij, 2018. - 128 p.. - ISBN: 978-90-8803-095-6: 29,95 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas  

 
Dit boek is thematisch opgebouwd en biedt in zestig rijk geïllustreerde 
onderwerpen een overzicht van de plasticsoep, een wereldwijd 
milieuprobleem. Het eerste deel is gericht op de oorzaken, het tweede op 

mogelijke oplossingen. De auteur toont de complexiteit van het verhaal, waarbij uiteenlopende 
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belangen spelen: van industrie, consumenten, overheden. De overkoepelende boodschap is 
dat plastic een sluipmoordenaar is en dat er alles moet aan gedaan worden om deze vervuiling 
te bestrijden.  

 

Plastic Soup Lespakket / Plastic Soup Foundation. - Amsterdam: Plastic Soup 
Foundation, 2018. - Doos met algemene handleiding, stappenplan, 2 posters, 
8 actie- en opdrachtkaarten, 30 Kidsweeks, leesboek, bokaal met oceaan 
plastic, plastic Trash Hunters zak, katoenen zak met 12 plastic artikelen: 
12,50 EUR (verzendkosten België)  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: https://bit.ly/2LIY1kB   
URL: https://www.wereldvanoz.org/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas  

Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 plas  

 
Met dit lespakket leer je samen met je klas alles over plasticsoep en ga je actief aan de slag om 
het plasticverbruik te verminderen. Kinderen worden meegenomen in een magisch realistische 
wereld onder zee waarin de gevolgen van plasticsoep op een speelse manier duidelijk worden. 
Het uiteindelijke doel is om actie te ondernemen en het gebruik van wegwerpplastic sterk te 
verminderen. Het lespakket is bedoeld voor het 2e t/m 6e leerjaar lager onderwijs. Het bestaat 
uit een digitale les en een fysieke doos met extra's. Als voorbereiding op de les kun je kijken 
naar de (Engelstalige) documentaire 'A Plastic Ocean'. In les 1 gaat het over plastic, de 
plasticsoep en de gevolgen. De kinderen zien wat ze zelf aan plastic gebruiken en wat ze zelf 
kunnen doen om het plasticsoep probleem een halt toe te roepen. Hiervoor worden 4 
strategieën besproken. Aan het eind van deze les kiest de klas één van de vervolglessen: 'Les 2: 
Trash Hunt' of 'Les 2: Minder plastic'. Met 'Trash Hunt' gaan de leerlingen zelf in de buurt van 
de school op zoek naar zwerfplastic en wordt wat gevonden werd op een digitale kaart van de 
buurt zichtbaar gemaakt. Met 'Minder plastic' gaan de leerlingen zelf thuis een aantal dagen 
hun plastic gebruik verminderen en wordt dit nadien besproken. Oudere leerlingen kunnen ook 
het plasticverbruik in de school of bij een bedrijf onder de loep nemen. De lessen zijn uitgewerkt 
per leeftijdsgroep. Bij elke les kan je de handleiding en werkbladen downloaden. Meer 
informatie en extra filmpjes zijn te vinden op de website Wereld van Oz.  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2LIY1kB
https://www.wereldvanoz.org/
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Aagje ontdekt 1: natuur en techniek voor kleuters (Voor de instapklas en 
de eerste kleuterklas) / Soors, Nele; Kuijl, Eefje. - -Averbode: Averbode, 
2017. - 41 p.. - ISBN: 9782874388712: 69,00 EUR  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 aagj  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 aagj  

 
Een map voor de jongste kleuters met lesideeën om natuur en techniek naar de kleuterklas te 
brengen. De map is ingedeeld in 10 thema's voor elke maand van het schooljaar (natuur, aarde, 
stenen, bomen, sneeuw & ijs, lucht & wind, bloemen & planten, zon, dieren, en water) De 
voorgestelde tips en opdrachten brengen de natuur in de klas door te kijken, luisteren, voelen, 
verzamelen en ontdekken. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van kleuters en laten hen 
zelfstandig te werk gaan. Tussendoor is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, taal, 
wiskunde, schrijfmotoriek en fijne motoriek. Inhoud: Handleiding met duidelijke foto ’s - 10 
praatplaten - 40 stappenplannen - 10 keer 9 themakaartjes - 50 werkblaadjes - tips om de 
thema’s in de klas tot leven te brengen.  

 

 Aagje ontdekt 2: natuur en techniek voor kleuters (Voor de tweede en 
derde kleuterklas) / Soors, Nele; Kuijl, Eefje. - -Averbode: Averbode, 2017. 
- 41 p.. - ISBN: 9782874388729: 69,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 aagj  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 aagj  

 
Een map voor de oudste kleuters met lesideeën om natuur en techniek naar de kleuterklas te 
brengen. De map is ingedeeld in 10 thema's voor elke maand van het schooljaar (natuur, aarde, 
stenen, bomen, sneeuw & ijs, lucht & wind, bloemen & planten, zon, dieren, en water) De 
voorgestelde tips en opdrachten brengen de natuur in de klas door te kijken, luisteren, voelen, 
verzamelen en ontdekken. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van kleuters en laten hen 
zelfstandig te werk gaan. Tussendoor is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, taal, 
wiskunde, schrijfmotoriek en fijne motoriek. Inhoud: Handleiding met duidelijke foto ’s - 10 
praatplaten - 40 stappenplannen - 10 keer 9 themakaartjes - 50 werkblaadjes - tips om de 
thema’s in de klas tot leven te brengen.  
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Ons team in actie : tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve 
groep. 1ste en 2de leerjaar / Vosters, Chris; Balk, Ria. - Kalmthout: Abimo, 
2016. - 43 p.. - ISBN: 9789462345966: 14,95  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 onst  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 onst  
 
Met de tussendooractiviteiten 'Ons team in actie' komen kinderen letterlijk 

'in actie' om een positieve groep te vormen. Zo maak je van je klas of groep een fijne, hechte 
groep. 'Ons team in actie' biedt interactieve werkvormen om een positieve groepsvorming te 
stimuleren. De activiteiten zijn onderverdeeld in 6 thema's en kunnen flexibel ingezet worden. 
Zo kan er perfect worden aangesloten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande 
methodieken op school. Spelenderwijs leren kinderen van elkaar en mét elkaar. Samen staan 
ze sterk!  
 

Ons team in actie : tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve 
groep. 3de en 4de leerjaar / Vosters, Chris; Balk, Ria. - Kalmthout: Abimo, 
2016. - 43 p.. - ISBN: 9789462345973: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 onst  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 onst  

 
Met de tussendooractiviteiten 'Ons team in actie' komen kinderen letterlijk 'in actie' om een 
positieve groep te vormen. Zo maak je van je klas of groep een fijne, hechte groep. 'Ons team 
in actie' biedt interactieve werkvormen om een positieve groepsvorming te stimuleren. De 
activiteiten zijn onderverdeeld in 6 thema's en kunnen flexibel ingezet worden. Zo kan er 
perfect worden aangesloten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken 
op school. Spelenderwijs leren kinderen van elkaar en mét elkaar. Samen staan ze sterk!  

 

Ons team in actie : tussendooractiviteiten om te bouwen aan een positieve 
groep. 5de en 6de leerjaar / Vosters, Chris; Balk, Ria. - Kalmthout: Abimo, 
2016. - 43 p.. - ISBN: 9789462345980: 14,95 EUR  
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 onst  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 onst  

 
Met de tussendooractiviteiten 'Ons team in actie' komen kinderen letterlijk 'in actie' om een 
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positieve groep te vormen. Zo maak je van je klas of groep een fijne, hechte groep. 'Ons team 
in actie' biedt interactieve werkvormen om een positieve groepsvorming te stimuleren. De 
activiteiten zijn onderverdeeld in 6 thema's en kunnen flexibel ingezet worden. Zo kan er 
perfect worden aangesloten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken 
op school. Spelenderwijs leren kinderen van elkaar en mét elkaar. Samen staan ze sterk!  

 

Alles wat ik voel : het grote emotieboek / Jensen, Stine; Klompmaker, 
Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2017. - 153 p.. - ISBN: 978-90-206-2212-6: 
18,99 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 alle  

 
In 'Alles wat ik voel' gaat het over gevoelens: blijheid, jaloezie, verliefdheid, 

verdriet en alle andere grote emoties komen aan bod. Waarom voel je wat je voelt? Is het niet 
erg om jaloers te zijn? Kun je jezelf empathie aanleren? Het boek benadert de verschillende 
emoties vanuit herkenbare voorbeelden uit de leefwereld van kinderen (Waarom durf ik niet 
te zeggen dat ik verliefd op hem ben? maar eveneens aan de hand van bekende historische 
figuren en filosofen zoals Erasmus en Foucault. Zo komt het boek ook tot vragen die kinderen 
tot filosoferen aanzetten (Vind jij meestal iemand leuk die heel anders is dan jij of juist iemand 
die op je lijkt?). Het boek kan gebruikt worden om kinderen bewust te maken van hun eigen 
gevoelens en hen stimuleren erover na te denken. Stine Jensen ontwierp ook een kaartenset 
'Een box vol emoties: Alles wat ik voel' met 40 kaarten met daarop de emoties, een vraag, en 
een spreuk of gedachte.  

 

Een box vol emoties: alles wat ik voel / Jensen, Stine; Klompmaker, 
Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2017. - 1 doos met 40 emotiekaarten. - 
ISBN: 978-90-206-9549-6: 14,99 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 alle  

 
In deze box zitten 40 emotiekaarten met vragen, spreuken en gedachtes die stof tot nadenken 
en voelen geven. Met deze emotiekaarten kun je samen met kinderen deze emoties 
onderzoeken en bespreken. Op elke kaart staat in grote letters een emotie of kwaliteit met 
daaronder een vraag, zoals 'Heb jij weleens iets moedigs gedaan?' of 'Wat doe jij om rustig te 
worden'. Op de achterkant staat een spreuk of gedachte die nog meer stof tot nadenken. En 
tot slot kan ook de afbeelding nog tot meer begrip of (filosofische) gespreksstof leiden. Het doel 
van de kaarten is het bespreekbaar maken van gevoelens en te ontdekken, dat alle gevoelens 
er mogen zijn; een gevoel komt en gaat; een gevoel soms ingewikkeld is, en dat dat mag. In het 
bijbehorende boek, 'Alles wat ik voel: Het grote emotieboek', licht Stine Jensen de verschillende 
emoties nog verder toe met verhalen uit herkenbare situaties en nog meer (door)vragen om 
elke emotie verder te onderzoeken.  
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Stresskippen: en andere bange vogels / Hoopmann, Kathy. - Huizen: 
Pica, 2018. - 71 p.. - ISBN: 978-94-92525-32-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 stre  

 
Met een komische blik op vogelgedrag laat dit boek zien dat 
angstgevoelens heel natuurlijk zijn. Daarbij biedt de auteur inzicht in 

de symptomen van angst en geeft zij strategieën om ermee om te gaan. De tekst benaderd heel 
concreet de symptomen, omstandigheden en gevolgen van (faal)angstige gevoelens, terwijl de 
humoristische, maar ook heel verduidelijkende foto's nog extra ondersteunen.  

Zelfvertrouwen en levenlust : een instrument voor effectieve interventies / 
Stamhuis, Ida. - Utrecht: SWP, 2016. - 205 p.. - ISBN: 978-90-8850-709-0: 
29,90 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 zelf  

 
In Zelfvertrouwen en levenslust beschrijft Ida Stamhuis het Ziezomodel®. Het 

boek begint met een theoretisch deel dat ingaat op de verschillende lagen waaruit het model 
is opgebouwd met casussen ter verduidelijking. Het tweede meer praktische deel beschrijft de 
toepassing van het model op thema's die je regelmatig tegenkomt als leerkracht, coach, 
therapeut en trainer. Het laatste deel bevat een aantal uitgeschreven interventies die de 
toepassing van de methodiek verduidelijken. Ida Stamhuis ontwikkelde op basis van dit model 
ook het Ziezo-samenspel dat je ook in docAtlas kan ontlenen.  

 
Doorleefboek / Dreezens, Ellen. - Heeze: In de wolken, 2018. - 
doorleefboek, meeleefboek, 3 minigidsen. - ISBN: 9789077179291 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: https://www.doorleefboek.nl/hoofdstukken/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 door  

 
 

Het Doorleefboek is een lees- en werkboek voor kinderen in rouw. De vier dieren Pingo, Barra, 
Lichtes en Mimuis ervaren in de verhalen verschillende emoties en situaties die met rouw te 
maken hebben. Met de bijbehorende opdrachten verkennen kinderen, samen met de 
volwassene die hen ondersteunt, wat er allemaal bij rouw komt kijken. Het kind leert zo de 
wirwar van zijn of haar gevoelens begrijpen en accepteren. Het Doorleefboek is geschikt voor 
kinderen van basisschoolleeftijd. Er zijn verschillende soorten opdrachten, voor verschillende 
momenten: verwerkingsopdrachten die aansturen op een gesprek, teken- en 
knutselopdrachten, actieve opdrachten om buiten te doen, mindfulness opdrachten die helpen 
met toelaten van emoties en opdrachten om het netwerk van het kind te versterken. Bij het 
Doorleefboek hoort ook een Meeleefboek, bestemd voor de hulp-volwassene die het kind 
begeleidt. Dat is iemand van buiten het gezin, die niet direct getroffen is door het verlies. Een 

https://www.doorleefboek.nl/hoofdstukken/
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(zorg)leerkacht kan hier dus voor in aanmerking komen. Kinderen in een moeilijke situatie die 
zo worden bijgestaan blijken veel beter bestand te zijn tegen de moeilijkheden die ze in hun 
latere leven tegenkomen. Volwassenen uit de omgeving van een rouwend kind willen vaak 
graag helpen, maar weten niet hoe. Hoe weet je wat een kind nodig heeft? Hoe open je een 
gesprek? Kun je schade aanrichten door fouten te maken? Het Meeleefboek biedt hierin 
ondersteuning. Ook vind je in het pakket drie minigidsen: rouw, kinderen en rouw, en rouw op 
school. Tot slot is er ook nog de Doorleefsite. Hier zijn vele extra's te vinden, waaronder 
filmpjes, extra oefeningen en achtergrondinformatie over rouw.  

 

goed gesprek / Ende, Manon; Eykelboom, Anne-Marie. - Haastrecht: 
Stoere Stappen, 2018. - 80 gesprekskaarten. - ISBN: 9789082791204 
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 goed  

 
Goed Gesprek bevat 80 vragenkaartjes met verschillende thema's en 
onderwerpen om met kinderen in gesprek te gaan over 
echtscheiding. Spelenderwijs en laagdrempelig kunnen kinderen aan 

een (zorg)leerkracht, leerlingenbegeleider, hulpverlener of aan hun ouders vertellen wat er in 
hun hart en hoofd omgaat. Goed Gesprek bevat vragen over gevoelens, gedachten, 
herinneringen, veranderingen, papa/ mama en de omgeving van kinderen. De verschillende 
vragen helpen om kinderen de ruimte te geven om te delen wat er in hen omgaat. Zowel leuke 
als minder leuke dingen kunnen met elkaar gedeeld worden. Goed Gesprek probeert het kind 
te stimuleren om niet alles alleen te doen, maar zich ook in moeilijke tijden te verbinden met 
anderen. Het spel bevat een handleiding met aandachtspunten, tips en verschillende 
werkvormen om de kaarten te gebruiken.  

 

 

Groepers vormen: een groep vormen tot één groep / [s.n.]. - Helmond: 
OMJS, 2017. - 47 kaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 groe  

 
Op het moment dat leerlingen voor het eerst bij elkaar in de klas komen, 

start het proces van groepsvorming. Dit proces wordt ook wel groepsdynamiek genoemd. Een 
groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal fasen. Deze fasen zijn beschreven 
door o.a. Tuckman (1965). Als leraar kun je dit proces begeleiden door activiteiten in te zetten 
die bijdragen aan een positief groepsklimaat. Door aandacht te besteden aan de sociale 
processen in een groep kun je leerlingen verantwoordelijkheid geven, ook voor elkaar. Deze 
uitgave biedt 40 activiteiten om een prettig groepsklimaat te creëren en de verbondenheid 
tussen leerlingen te versterken. Afhankelijk van de fase waarin een groep zich bevindt, of de 
fase waar je met je groep naartoe wil, kan je de specifieke activiteiten selecteren. De 
activiteiten zijn zowel geschikt voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.  
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Klasse-werk: 36 direct toepasbare lessen ter bevordering van het 
pedagogisch klimaat in de klas / Franssen, Margo. - Katwijk aan Zee: 
Uitgeverij Panta Rhei, 2015. - 96 p.: 14,50 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 klas  

 
'Klasse-werk' bevat 36 opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken het 

pedagogische klimaat binnen een groep te verbeteren. De lessen versterken het 
zelfvertrouwen bij het individuele kind en de sociale banden binnen de groep als geheel. De 
opdrachten zijn gebaseerd op succesvolle technieken ontleend aan yoga, mindfulness, 
braingym, meditatie, creatieve therapie, ontwikkelingspsychologie en NLP. Het boek start met 
een korte inleiding en aandachtspunten voor de leerkracht. Vervolgens beschrijft het 30 
uitgewerkte lessen met werkbladen. De opdrachten doen een beroep op de creatieve en talige 
vaardigheden van de kinderen, triggeren de fantasie en leren de kinderen om dieper te kijken 
naar zichzelf en anderen. De lessen zijn ingedeeld in 3 aandachtsgebieden: bevordering van het 
wederzijds begrip en versteviging van de onderlinge banden; bevordering van het zelfinzicht en 
een positief zelfbeeld; en bevordering van een veerkrachtige, positieve levensvisie en -houding.  

 

Topspelkoffer / De Sleutel. - Brugge: die Keure, 2014. - handleiding, 
17 pictogrammen, 4 topspeltellers, 1 topspel turnbo, 6 
turbospaarpotten, 3 topklassterren, 3 notablokjes, 6 laatste sterren, 
43 topsterren, 200 topminuten. - ISBN: 9789048609352 
Doelgroep: 6-12 jaar  

URL: https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/lager-onderwijs/topspel/training#edumethod-
content 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 tops  

 
TOPspel is een methodiek die ontwikkeld werd om sociale vaardigheden bij kinderen in de 
lagere school te trainen. De ingrediënten van TOPspel zijn teamwork, afspraken maken, 
positieve bekrachtiging en belonen. Gewenst gedrag wordt op een positieve en speelse manier 
ingeoefend. TOPspel wordt gespeeld tijdens de normale lessen. Er moeten geen extra lestijden 
voorzien worden. Opgelet: het TOPspel kan enkel gebruikt worden als je school een training 
volgt bij De Sleutel. Je kan het spel dus enkel inkijken in de bibliotheek, maar niet ontlenen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/lager-onderwijs/topspel/training#edumethod-content
https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/lager-onderwijs/topspel/training#edumethod-content
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De hoogsensitiviteit survivalgids / Descamps, Luc; An Michiels. - Sint-Niklaas: 
Abimo, 2016. - 128 p.. - ISBN: 9789059326125: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hoog  

 
Dit boek is geschreven voor 8 tot 12 jarigen die hoogsensitief zijn. Het legt kort 
uit wat hoogsensitiviteit juist is, maar legt ook vooral de nadruk op de 

gevoelens die hoogsensitiviteit vaak bij kinderen doet oproepen. Het boek biedt het kind ook 
concrete tips over omgaan met vrienden, strategieën voor in de klas, en tips om in gesprek te 
gaan met de leerkracht en de school.Voor de leerkracht is het een interessant boek om aan een 
leerling te geven, of om zelf inspiratie op te doen om hoogsensitieve leerlingen beter te 
begeleiden in de klas. Achteraan het boek vind je ook een korte toelichting terug voor de 
leerkracht.  

 

 

Groepers maken: snel en willekeurig groepjes maken / [s.n.]. - Helmond: 
OMJS, 2017. - 38 kaarten: 9,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 groe  

 
Deze kaarten zijn een tool om in te zetten bij coöperatief leren. Werken in 
groepjes is een organisatievorm die veel wordt gebruikt. Deze 

samenstellingskaartjes helpen je om snel en efficiënt groepjes te maken. Met de 36 unieke 
kaartjes kan je snel en efficiënt personen verdelen in groepjes. Deze kaartjes deel je aan het 
begin van een activiteit of les uit aan de leerlingen of deelnemers. Op verschillende manieren 
(op vorm, kleur, dier, getal, letter) verdeel je de groep in kleinere groepjes. Op deze manier kun 
je willekeurig tweetallen of groepjes van drie tot zes personen samenstellen.  

 

5 minuten spelletjes : 5 minuten drama / Wijngaards, Jitske; Oppatja, 
Mariette. - Helmond: OMJS, 2017. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 
19,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders 

inspiratie bieden, om een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 

http://www.5minutenspelletjes.nl/
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minuten drama' is leerlingen aanzetten om te leren improviseren, verbeelden, fantaseren en 
presenteren. Daarbij zijn creativiteit, timing en humor van groot belang. De korte activiteiten 
zijn actief van aard en zorgen voor betrokkenheid en plezier. Bovendien wordt ook de 
woordenschat- en taalverwerving gestimuleerd op een actieve manier. Op de kaarten staat 
aangegeven voor welke leeftijdsgroep(en) de activiteit geschikt is.  

 

 

5 minuten spelletjes : 5 minuten muziek / Van de Groenekan, Anne; 
Groenleer, Hester; Gerrits, Susanne; Lotti, Claudia; van Nes, Kendra; 
Noorlag, Sarah; van der Ouw, Sanneke. - Helmond: OMJS, 2017. - 40 
spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
URL: https://bit.ly/2MPDozJ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders inspiratie bieden, om 
een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 minuten muziek' is 
leerlingen anders naar kunstzinnige vorming laten kijken. Door te bewegen op muziek, te 
zingen, te spelen, te luisteren en muziek vast te leggen ontstaat een nieuwe blik op muziek. De 
korte en eenvoudige activiteiten zorgen in een handomdraai voor meer muziek in de klas. Op 
de kaarten staat aangegeven voor welke leeftijdsgroep(en) de activiteit geschikt is. Sommige 
kaarten verwijzen ook naar een begeleidende video die kan bekeken worden op YouTube.  

 

5 minuten spelletjes : 5 minuten formatief / van Leeuwen, Hans. - Helmond: 
OMJS, 2017. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders 

inspiratie bieden, om een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 
minuten formatief' is leraren en leerlingen houvast geven in werkvormen om de leerdoelen 
helder te maken, feedback aan elkaar te geven en te zien wat nodig is om de doelen te halen. 
Het doel van de kaarten is inzicht krijgen in het leerproces van de leerling. Ze bieden leraar en 
leerling informatie over het geleerde en over wat ze nog moeten leren. Ze geven aan waar de 
leerling staat in het leerproces, en het inzicht in het begrip van de leerling geeft de leraar de 
kans om zelf ook te leren en lesactiviteiten aan te passen aan het leerproces van de leerling.  

 

http://www.5minutenspelletjes.nl/
https://bit.ly/2MPDozJ
http://www.5minutenspelletjes.nl/
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Iedereen talent! / Dewulf, Luk; Borms, Brunhilde; Thyssen, Emma. - Tielt: 
Lannoo, 2017. - 76 p.. - ISBN: 978-94-014-4692-1: 16,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: http://www.kiezenvoortalent.be 
URL: http://www.kindertalentenfluisteraar.com 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 iede  

 
"Iedereen talent" is een leuk stripverhaal gebaseerd op de 

talentontwikkelingsmethodiek van Luk Dewulf, waarin zijn lijst van 16 talenten toegelicht 
worden. In de hoofdrol staat een doodgewone klas met op het eerste zicht geen duidelijk 
talent. Het zijn geen prima ballerina's, popsterren, of tekenaars. Wanneer alle leerlingen 
individueel en van naderbij onder de loep genomen worden, blijkt echter dat juist elk van hen 
over een bijzonder talent beschikt dat in verschillende contexten naar boven komt. Niet enkel 
in de klas, maar ook op de speelplaats, op reis of thuis. Met het boek kan je met kinderen de 
verschillende talenten ontdekken. Zijn ze een bezige bij; een ideeënfontein of een 
grenzenverlegger? Zo kan een kind inzicht krijgen in zijn of haar talenten en hierop leren 
inspelen. Achteraan het boek vind je namelijk ook nog een simpel overzicht van de 
verschillende talenten met wat je allemaal goed kan met dit talent, in welke context je talent 
het beste tot zijn recht komt, tips om je talenten te ontwikkelen, en een referentie naar de 
personages uit het verhaal met dit talent.  

 

Ik kies voor mijn talent : toolbox voor jong talent [herwerkte editie] / Dewulf, 
Luk; Beschuyt, Peter; Pronk, Els; Thyssen, Emma. - Leuven: Lannoo Campus, 
2018. - handleiding (93 p.), 40 talentenkaarten. - ISBN: 9789401451642: 
49,99 EUR  
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar  
URL: http://www.talentpraktijk.be/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 ikki  

 
Deze vernieuwde editie (2018) van de toolbox voor jong talent ondersteunt gesprekken met 
kinderen over hun talenten en nodigt uit om samen aan de slag te gaan. Talent is relationeel 
en ontwikkelt zicht in relatie tot anderen. De toolbox biedt een concreet overzicht van 40 
zichtbare talenten van kinderen die zich kunnen ontplooien op school, thuis, in de sportclub, ... 
De handleiding omvat een theoretisch kader met praktische voorbeelden en casussen, een 
sneltest, en 27 werkvormen. Deze kunnen opvoeders, ouders, leerkrachten en hulpverleners 
helpen om de talenten van kinderen te leren zien, te ontwikkelen en maximaal in te zetten. 
Deze nieuwe editie is speelser vormgegeven dan de eerdere editie, met tekeningen van Emma 
Thyssen. Dit maakt de toolbox meer geschikt voor jongere kinderen van ca. 7 tot 12. Voor 
jongeren is de oudere toolbox meer geschikt.  

 

http://www.kiezenvoortalent.be/
http://www.kindertalentenfluisteraar.com/
http://www.talentpraktijk.be/
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De KR8/ONAUTEN : lespakket talentontwikkeling BuBa / Vanderhaegen, 
Caroline; Beyaert, Delfiene. - Antwerpen: Provincie Antwerpen, 2015. - 
255 p. 
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 kr8/  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 kr8/  

 
KR8/O/NAUTEN BuBa is een lespakket voor de eindklas basisaanbod van het buitengewoon 
onderwijs rond het thema 'talentontwikkeling'. Het focust op talenten ontdekken, ontwikkelen 
en meervoudige intelligentie. Het pakket reikt een aantal handvaten aan om op zoek te gaan 
naar de talenten van je leerlingen en deze mee nemen in functie van hun studiekeuze. De focus 
ligt op zelfconceptverheldering: weten wat je kan. De leerlingen worden gestimuleerd op zoek 
te gaan naar de eigen talenten, ook wel "krachten" genoemd: beeldkracht, beweegkracht, 
natuurkracht, rekenkracht, ...  

Slimmer studeren: de basisbegrippen grondig uitgelegd / Maes, Paul. - S.L.: 
Die Keure, 2015. - 248 p.. - ISBN: 978-90-486-0541-5: 31,60 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.6 slim  

 
'Slimmers studeren' is een werkboek gericht op jongeren van de derde graad 
lager onderwijs en eerste graad secundair. Met cartoons en humor probeert 
het boek de lezer - de leerling - te overtuigen van het nut van 

studievaardigheden. De leerling krijgt zo eerst al inzicht in waaróm die graag beter wil leren 
studeren (om sneller klaar te zijn, betere punten te halen, ...). Wanneer die motivatie er is, gaat 
het boek zich pas verder verdiepen in onderwerpen zoals studietechnieken, begrijpen, 
ordenen, en herhalen. Doorheen het boek worden deze technieken uitgelegd met visuele 
ondersteuning van de cartoons, schema's en korte activiteiten. Paul Maes, de auteur, schreef 
dit boek vanuit zijn jarenlange ervaring in het begeleiden van studievaardigheden bij leerlingen 
tussen 10 en 14 jaar.  

 

Dit werkt! Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging / Jongsma, 
Maria; Nicolai, Jimke. - Nij Beets: Bureau voor Levend Leren, 2013. - 240 p.. - 
ISBN: 9789081225007 
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 ditw  

 
Dit boek bevat zowel de theoretische achtergrond als veel praktisch materiaal 

voor het organiseren van extra activiteiten die de leeropbrengst van kinderen die 
onderpresteren moeten verbeteren en hen beter moeten voorbereiden op de overgang van 
het lager naar het secundair onderwijs. De activiteiten focussen op taal- en rekenvaardigheden. 
Een groot aantal ervan gaan over beroepen: werken met dieren, illustrator, zorg en verpleging, 
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beveiliger, restaurant, natuur, camping, musicus, mode & textiel, chemicus, winkel, 
websitebouwer, grafische sector, scheepvaart, scheepsbouw, voedingsindustrie, bouw.  
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Het grote weerbaarheidsspel voor pubers / Centrum Tea Adema. - 
Burgum: Centrum Tea Adema, 2017. - handleiding, 4 smileys, 69 
kaarten. - ISBN: 9789082029239 
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.5 grot  

 
Het grote weerbaarheidsspel voor pubers leert jongeren weerbaar te zijn in moeilijke en 
conflict situaties thuis, op school, of bij vrienden. Het spel onderscheidt 4 manieren van 
reageren op situaties: agressief, assertief, non-assertief, en elegant weerwoord bieden. Met de 
vragen op de spelkaarten (wat is..., wat doe je als..., ...) leren de jongeren deze manieren van 
reageren kennen, en leren ze hoe ze in bepaalde dagdagelijkse situaties ook anders kunnen 
reageren dan op een onhandige agressieve of non-assertieve manier.  

 

 

Van zondebok naar zebra : met Deep Democracy aan de slag op het werk, 
thuis en in de samenleving / Matheusen, Fanny. - Kalmthout: Pelckmans 
Pro, 2018. - 160 p.. - ISBN: 978-94-6337-147-6: 24,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 vanz  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 vanz  

 
 

Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in 
het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De zondebok, die 
anders wordt weggezet als de rare, diegene die tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze 
methode een bron van wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek 
strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in ieder debat. De uitdaging is dus om die veelheid 
van stemmen te verenigen zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke 
bemiddelingspogingen. Met een set eenvoudige tools en een rijke filosofische onderbouw helpt 
Van zondebok naar zebra de lezer op weg om aan de slag te gaan met deep democracy. Je leert 
hoe je de methode kan toepassen in je rol als teamleider, CEO, ouder, coach, procesbegeleider, 
leerkracht, jeugdwerker of activist. Al snel zal je voelen dat de methode je een nieuwe kijk geeft 
op onze wereld in verandering. Het boek gaat vergezeld van een doosje met 30 tools die 
inclusieve besluitvorming, het luisteren naar de stem van de minderheid en conflictresolutie 
kunnen bevorderen.  
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75 Tools for Creative Thinking / Booreiland. - [S.l.]: BISPublishers, 2018. 
- handleiding, 75 kaarten: 34,95 EUR  
Doelgroep: 16+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 75to  

 
De technieken die op de kaarten in deze (Engelstalige) toolbox zijn 
beschreven, helpen om inspiratie op te doen, de gedachten te ordenen 
en het creatieve denkvermogen te stimuleren. De toolbox bevat 5 

soorten kaartensets. Elke categorie kan voor een bepaald doel ingezet worden. Je kunt de 
categorieën lineair gebruiken, maar ook onafhankelijk van elkaar. Met de categorie 'Get 
started' kan je een onderwerp (vb. probleem, situatie, idee...) verkennen, doorgronden en 
afbakenen. De set 'Check Around' kan gebruikt worden om input te verkrijgen van mensen die 
betrokken zijn bij een bepaalde situatie met de bedoeling noden, ideeën en oplossingen die 
van toepassing zijn in een specifieke context te detecteren. De set 'Break it down' is handig om 
inzichten of bevindingen die rondom een afgebakend onderwerp zijn geuit, te organiseren, 
categoriseren en associëren. De 'Break free' set kan je gebruiken om, eens het doel duidelijk is, 
ideeën te genereren. Met de set 'Evaluate & Select' kan je criteria definiëren en ideeën 
evalueren om enkel de beste over te houden. Deze toolbox kan ingezet worden door 
professionele teams voor verschillende doeleinden, zoals organisatieontwikkeling, 
communicatie & feedback, inspraak & participatie, samenwerking & teambuilding, ...  

 

Fouten maken moed : durf het allerbeste uit jezelf te falen! / van der Drift, 
Remko. - Culemborg: AnderZ, 2016. - 216 p.. - ISBN: 978-94-6296-046-6: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 fout  

 
In dit boek leer je fouten te durven maken om daaruit te leren. Je krijgt de 

moed om: in het diepe te springen ook al vind je het spannend, onbekende ervaringen op te 
zoeken, van jezelf te houden ook als je blundert, fouten toe te geven, na falen weer op te staan, 
flaters te herstellen, een veilige omgeving te creëren waarin mislukken mag. Het is een doeboek 
met veel praktijkvoorbeelden en opdrachten.  

 

 Meer leren in minder tijd : effectiever en efficiënter huiswerk maken / 
Remijn, Ankie. - Amsterdam: Boom, 2017. - 125 p.. - (In de klas). - ISBN: 978-
90-5875-874-3 
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 meer  

 
Dit boek is bedoeld voor leerkrachten, mentoren en ouders die scholieren 

willen begeleiden bij het maken van hun huiswerk, maar de praktische delen van de tekst 
richten zich rechtstreeks tot de leerlingen zelf. De meeste leerlingen hebben over het algemeen 
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één ding gemeen: ze willen zo efficiënt en effectief mogelijk hun huiswerk maken. Efficiënt door 
zo min mogelijk tijd aan het huiswerk te besteden en effectief door het halen van de hoogst 
mogelijke cijfers. Vanuit deze basis krijgen leerlingen in dit boek praktische tips over hun 
vakken, agenda, puntenlijst, voeding en ontspanning. Het laatste hoofdstuk is volledig gewijd 
aan motivatie en mindset.  

 

Ontdek je passie en talenten : het droom-doe-boek voor jongeren : voor 
jongeren van 10 tot 14 jaar / Trigallez, Chantal. - Leuven: LannooCampus, 
2016. - 104 p.. - ISBN: 978-94-014-3829-2: 19,99 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 ontd  

 
Dit werkboek helpt jongeren hun passies en talenten te ontdekken met als 

doel te leren de juiste keuzes te leren maken. De korte teksten worden opgefleurd met 
passende illustraties en afgewisseld met praktische werkbladen. De inleiding biedt een kader 
rond keuze maken, ontdekken wie je bent en wat je wil. De volgende hoofdstukken vormen 
een stappenplan om in kaart te brengen wat je wensen zijn en ze te doen uitkomen. Er wordt 
ook kort ingegaan op wat te doen als je als je een droom eenmaal hebt doen uitkomen.  

 

Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging Remedial 
Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, 
2017.: 61,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL  

 
TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial 

teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-, 
reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) 
methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de remedial 
teaching in het basis- en secundair onderwijs. Tevens is er aandacht voor recensies op het 
gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het 
verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de vereniging met haar activiteiten.  
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BOTsing - Brieven aan Ouders met Tieners / Gezinsbond. - Brussel: 
Anneke Blanckaert, 2017. 
URL: https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/BOTSing 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 bots  

 
Dit blad van de Gezingsbond is bedoeld voor ouders met tieners van twaalf 
tot zeventien jaar oud in huis. Je kan er interviews, getuigenissen, 
opvoedtips en weetjes over de leefwereld van tieners in vinden. Ook voor 
leerkrachten en andere professionals die met tieners werken, kan het 

interessant leesvoer zijn. Het recentste nummer kan je ook op de website van de Gezinsbond 
lezen.  

 

In contact met ouders : empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen 
/ Nieuwboer, Christa. - Groningen: Noordhoff, 2015. - 134 p.. - ISBN: 
978-90-01-86522-1: 30,95 EUR  
URL: http://hoadd.noordhoff.nl/sites/8229/index.htm 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 cont  

 
In contact met ouders geeft een handreiking om professioneel en 
systematisch op opvoedingsvragen in te kunnen gaan. Daarbij staat 
empowermentgericht werken centraal. Het boek helpt (aankomende) 

professionals in onderwijs en welzijn om contact te maken met ouders om samen nieuwe 
mogelijkheden te vinden, zodat meer zelfvertrouwen, vaardigheden en inzicht ontstaan. In 
contact met ouders bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt een beeld geschetst van ouders en 
hun opvoedvragen, wordt inzicht geboden in het proces van hulp vragen en hulp bieden en 
wordt de ondersteunende rol van de sociale professional om bij te dragen aan meer 
empowerment uitgewerkt. Deel 2 geeft een grote hoeveelheid tools waarmee praktisch 
invulling kan worden gegeven aan het ondersteunen van ouders in het verhelderen van de 
vraag en de mogelijkheden, het versterken van netwerken en het adviseren over 
opvoedvaardigheden. Dit boek is geschreven voor beroepskrachten die direct contact met 
ouders hebben: de kinderleidster, de leerkracht, de trainer van de sportclub, de huisarts, de 
sociaal verpleegkundige of jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau, de 
buurthuiswerker, de maatschappelijk werker, de intern begeleider, de jeugdwerker, de 
opbouwwerker, de straatcoach, de pedagoog-online.  

 

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/BOTSing
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/8229/index.htm
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Goed genoeg? : een nieuwe visie op ouderschap / De Waele, Inge. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2016. - 154 p.. - ISBN: 978-94-6337-015-8 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 goed  

 
Wanneer ben je een goede ouder? Het beeld dat sterk leeft in onze 
prestatiegerichte maatschappij is dat je er als ouder voor moet zorgen dat 
je kind zich kan ontwikkelen tot een zelfredzame en op alle vlakken 
succesvolle volwassene. Iedere ouder doet zijn uiterste best om aan die 
verwachtingen te voldoen. Maar voor de druk die dat met zich meebrengt 

hebben we in onze samenleving geen naam, zoals een burn-out de moeilijke relatie van een 
werknemer tot zijn werk beschrijft. In Goed genoeg? presenteert Inge De Waele geen bundeltje 
kant-en-klare opvoedadviezen. Wel leert ze ouders het spanningsveld tussen ouder en kind te 
omarmen. Het boek biedt ouders een nieuwe invalshoek om op constructieve wijze met 
conflicten in het opvoedingsproces om te gaan en helpt bij het ontwikkelen van de kunst om 
het gemeenschappelijke in de verschillen te ontdekken.  

 

KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / [s.n.]. - 
Amsterdam: SWP, [s.a.].: 52,50 euro  
URL: http://www.kiddo.net/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd  

 
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door 
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch 
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en 
gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten.  

 

De Gordon Methode: luisteren naar kinderen : van contact naar 
verbinding binnen het gezin / Gordon, Thomas. - Utrecht: Kosmos, 
2017. - 252 p.. - ISBN: 978-90-215-6037-3 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 luis  

 
Luisteren naar kinderen van Dr. Thomas Gordon is een boek over 
opvoeden volgens de Gordon-methode. In deze methode staat niet 
autoriteit centraal, maar wel het naar elkaar luisteren. De bedoeling 
is zowel de ouders de regie te laten houden als de kinderen 
verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen.  

 

 

http://www.kiddo.net/
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Mindful ouderschap : een praktische gids voor hulpverleners / Bögels, 
Susan M.; Restifo, Kathleen. - Houten: LannooCampus, 2013. - 267 p.. - 
ISBN: 978-94-014-0040-4: 39,99 EUR  
URL: https://www.lannoo.be/nl/mindful-ouderschap 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mind  

 
Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode 
Mindful Parenting die werd ontwikkeld bij UvA minds, het 

behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap 
biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting, veel 
voorbeelden en het stap-voor-stap trainingsprogramma. Mindful Parenting is een methode om 
stress in de opvoeding en automatische ouderlijke reactiepatronen te herkennen, begrijpen en 
verminderen. Uit onderzoek, zoals behandeld in dit boek, blijkt dat Mindful Parenting de 
kwaliteit van de opvoeding en de interactie tussen ouders en kinderen verbetert. Bij kinderen 
en ouders met gedragsproblemen of psychopathologie is opvoeden vaak extra stressvol. Het 
volgen van de cursus Mindful Parenting vermindert de opvoedingsstress en symptomen van 
psychopathologie bij kinderen en ouders, en verbetert de opvoeding.  

 

Soms heeft je kind een probleem: met wie kan je praten? / Nobel, 
Anke. - [S.l.]: Pharos, 2017. - 21 p. 
URL: https://bit.ly/2OJyclC 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 soms  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Dit boekje in eenvoudig Nederlands is gericht op ouders met 
opvoedingsvragen. In een kort beeldverhaal worden diverse 

gezinnen afgebeeld en de problemen waarmee ze kampen. Op de laatste pagina wordt 
verwezen naar (Nederlandse) organisaties waar ze terecht kunnen. Dit kan eenvoudig 
aangepast worden naar een Belgische context. De verhalen zijn ook als video met beeld en 
Nederlandstalige voice-over beschikbaar op Youtube.  

 

Typisch tieners : modern opvoedingshandboek voor ouders over 
internetgebruik, uitgaan, seks, gedrag... / Van Gysegem, Sarah; 
Maertens, Sofie. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2016. - 191 p.. - 
ISBN: 978-90-8931-661-5 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 typi  

 
Het boek behandelt intensief vier thema's binnen de opvoeding van 
tieners: multimedia (internet, social media, cyberpesten), uitgaan 
(alcohol, drugs, vrienden), lichaam (seks, geaardheid, looks) en gezin 

(gedrag, afspraken). Er komen deskundigen aan het woord die informatie, tips en uitleg geven. 
Tevens worden er anekdotes van pubers en ervaringen van ouders voor het voetlicht gebracht. 

https://www.lannoo.be/nl/mindful-ouderschap
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Aan het eind van elk hoofdstuk wordt verwezen naar (Belgische) websites voor hulp en verdere 
informatie en worden de belangrijkste adviezen in enkele regels samengevat. De auteur heeft 
dit boek samengesteld aan de hand van artikelen van collega's van de Gezinsbond in België.  

 

Gereedschapskist Voor beter samen 
werken met ouders / Lusse, Mariëtte. - 
[S.l.]: Hogeschool Rotterdam, 2016. 
URL: https://bit.ly/2q7A3BZ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 gere  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid 
van Hogeschool Rotterdam vult een 

gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. 
Denk bijvoorbeeld aan inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of 
oudernetwerken. De gereedschapskist bevat naast informatie in tekstvorm ook downloads en 
films van diverse gespreksvormen. Het pakket is bedoeld voor iedereen die met kinderen of 
jongeren (en dus ook met ouders) werkt. Je kan alle materiaal gratis bekijken en downloaden! 
De gereedschapskist bevat volgende pakketten: de informatiekaarthet 
kennismakingsgesprekchecklist oudercontacthet voortgangsgesprekinteractieve 
ouderavondomgaan met ouders en taalinloopactiviteiten gericht op 
taalstimuleringadviesgesprek zesde leerjaarprofessionaliseringsactiviteitenregie bij de leerling  

 

Zo maak je van ouderbetrokkenheid een succes : de glans-techniek voor 
de kinderopvang / Klaver, Marja. - Enschede: Klaver Academie, 2018. - 
132 p.. - ISBN: 9789082041613: 24,49 EUR  
URL: https://klaveracademie.nl/glans-online/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 zoma  

 
De Glans-techniek biedt een stappenplan om ouders te betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind in de kinderopvang zodat de kinderopvang een 

verlengstuk wordt van thuis. In het eerste hoofdstuk van dit boek lees je wat 
ouderbetrokkenheid beteken, wat voor effect het heeft op het kind en waarom het belangrijk 
is. Vervolgens wordt de Glans-techniek uitgelegd. Hierbij worden handvatten aangereikt en 
praktijkvoorbeelden gegeven.  

 

https://klaveracademie.nl/glans-online/
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Handreiking ouders en LOB / Kuijpers, Marinka; Strijk, Monique; Lusse, 
Mariëtte; Diender, Annette; Hermans, Annet. - Heerlen: Open 
universiteit, 2018. - 74 p. 
URL: https://bit.ly/2PmyPBk 
Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 hand  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Deze handreiking biedt praktische handvatten voor scholen die de 

samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen 
willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking 
met ouders meer loopbaangericht willen maken. Het voorbeeldmateriaal is gebaseerd op 
activiteiten zoals op de scholen hebben plaatsgevonden die deelnamen aan het Nederlandse 
City Deal project.  

 

Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind kind / Uijen de 
Kleijn, Irma; van Oort, Marloes; Weve, Sylvia. - Huizen: Koninklijke 
Visio, 2016. - 88 p. 
URL: https://bit.ly/2yzr0yr 
 
Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.1.1 oude  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Het doel van begeleiding is het creëren van een situatie waarin ouders de regie houden over 
het eigen leven, en de expertise over de blindheid van hun kind geïntegreerd wordt in het gezin. 
Dit is een mooi streven, maar blijkt in de praktijk soms lastig. In de langdurige en intensieve 
begeleidingen zijn terugkerende vraagstukken te zien. Ouderbegeleiding is geschreven voor 
professionals. Er bestaan handboeken over de inhoudelijke begeleiding aan blinde kinderen. Er 
staat echter nog weinig op papier over de begeleiding van de ouders. Dit boek geeft een aanzet 
tot het verder ontwikkelen van een visie op de begeleiding van gezinnen met een jong blind 
kind. De schrijvers willen bewustwording vergroten: wat kan er meespelen in het gegeven dat 
een begeleiding soms naar wens verloopt, maar soms ook niet aansluit op de vragen en 
behoeften van ouders? Welke keuzes zijn er te maken in de verschillende fases van de 
begeleiding? Welke rol speelt de begeleider zelf als persoon? En hoe kunnen de professionals 
zich bewust worden van de eigen vaardigheden en valkuilen? Per thema komen ervaringen van 
ouders en inspiratie vanuit de literatuur aan bod. Maar ook kennis uit de praktijk en 
bespreekpunten voor het multidisciplinair team.  

 

https://bit.ly/2yzr0yr
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Niet op school? Een kwestie van vertrouwen: "Ik wil dat mijn kind gelukkig 
is op haar/zijn school." / VCOV. - [S.l.]: VCOV, 2018. - 48 p. 
URL: https://bit.ly/2D1jG2w 

Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 niet  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
In het kader van het voorkomen en aanpakken van vroegtijdige 
schooluitval is ouderbetrokkenheid onmisbaar. Deze brochure biedt zowel 

achtergrondinformatie als concrete tips en tools om aan ouderbetrokkenheid in het kader van 
schooluitval te werken. De brochure focust op de verschillende onderwijsniveaus: 
basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs (examencommissie). Diverse 
thema's worden besproken zoals flexibele leerwegen, de ouderraad, duaal leren, vertrouwen, 
spijbelen, huiswerkbegeleiding, enz. De tekst is zowel gericht op de ouders en ouderraad als op 
de leerkrachten en directie.  

 

NLP voor ouders : Neuro Linguistisch Programmeren : word zelf een 
communicatie-expert in je gezin ! / Langemeijer, Marianne. - [Bennekom]: 
Scrivo Media, 2016. - 120 p.. - ISBN: 9789491687310 
URL: http://www.nlpvoorouders.com  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 nlpv  

 
Waarom valt jouw goedbedoelde opmerking helemaal verkeerd bij een 
kind? Hoe spreek je een kind aan op zijn gedrag, zonder het kind zelf af te 

wijzen? Veel van de moeilijkheden die we bij het opvoeden ondervinden, hangen samen met 
communicatie. De inhoud van je boodschap kan goed zijn, maar als je die niet op de juiste 
manier overbrengt, zal het kind er niet op de gewenste manier op reageren. Dit boek biedt 
handvatten en informatie waardoor je met waardevrije en respectvolle communicatie vorm 
kunt geven aan je eigen wensen, waarden en normen. De beschreven technieken vinden hun 
oorsprong in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Het boek is praktisch van opzet en 
gericht op ouders, maar de inhoud is bruikbaar voor opvoeders in het algemeen.  

 

Taal begint thuis : ervaringen, inspiratie en tips voor samenwerking 
tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis / van 
der Pluijm, Martine; Bos, Anne; Diender, Annette. - Rotterdam: 
Beter Presteren, 2014. - 76 p. 
URL: https://bit.ly/2AqjiI9  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
In deze map vindt de lezer een beschrijving van achtergrondinformatie en ervaringen voor 
samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis. Deze ervaringen zijn 

https://bit.ly/2D1jG2w
http://www.nlpvoorouders.com/
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opgedaan op ruim twintig basisscholen in Rotterdam. Het tweede deel biedt een stappenplan 
om zelf werk te maken van de samenwerking met ouders, wederom geïllustreerd met 
praktijkervaringen. De tekst is gebaseerd op het promotie-onderzoek van de auteur.  

 

Ik ga op reis / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2018. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963249: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  

 
Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit deel gaat het over vakantie: als je op vakantie gaat heb je geld nodig, 
een reisplan, welke documenten heb je nodig, hoe kies je een fijne vakantieplek, hoe ga je op 
reis, ... zijn onderwerpen die allemaal aan bod komen.  
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Mijn baas kiest voor mijn talent : hoe verbind je talenten van mensen 
met excellente resultaten? / Dewulf, Luk; Beschuyt, Peter. - Leuven: 
LannooCampus, 2014. - 188 p.. - ISBN: 978-90-820337-1-7: 29,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 mijn  

 
Mijn baas kiest voor mijn talent reikt de handvatten aan om meteen met 
talent in je organisatie aan de slag te gaan. Daarbij putten de auteurs uit 
de inzichten die jarenlang veldwerk bij uiteenlopende organisaties in de 

profit- en non-profitsector heeft opgeleverd. Bovendien introduceert dit boek het concept van 
circulair outputmanagement. Dit is een nieuw en eenvoudig perspectief op het maken van 
afspraken over resultaten bij medewerkers, dat tegelijkertijd alle ruimte geeft voor 
talentontwikkeling.  

 

Gezond leven: Werkboek gezond inburgeren : Taalniveau B1 / van 
Leeuwen, Marjolijn; Vloeberghs, Erick. - Utrecht: Pharos 
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, 2018. - 70 p.: 6,00 EUR  
URL: https://bit.ly/2D2SBMa 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.1 gezo ; URL  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.10 gezo ; URL  

 
Taalniveau B1 wordt ook 'eenvoudig Nederlands' genoemd. Dit 

werkboek is voor nieuwkomers die het Nederlands al in redelijke mate beheersen. Het bevat 
informatie over gezondheid, ziekte, zwangerschap, opvoeden, relaties en ook werkbladen met 
meer oefeningen dan het werkboek op A1-A2 taalniveau. Daarnaast wordt langer stilgestaan 
bij wat men zelf kan doen voor de eigen lichamelijke en psychische gezondheid.  Volgende 
thema's komen aan bod: huisarts, doktersassistent, medicijnen en bijwerkingen, drogist, 
huisartsenpost, verwijsbrief, alarm: bel 112, tandarts, gezicht, lichaam, ademen, eten, hart en 
bloedvaten, bewegen, water drinken, gezond eten, ongezonde vetten en suikers, stress, mijn 
hoofd zit vol, alcohol, wiet, drugs en sigaretten, zwanger, consultatiebureau, school, relaties, 
zorgverzekering. Achterin het boek vind je instructies voor begeleiders en verwijzingen naar 
verdere informatie. Het boekje kan zowel in een onderwijssetting als individueel of door een 
hulpverlener gebruikt worden. Het bevat veel praktische woordenschat.  
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Gezond leven: Werkboek gezond inburgeren Taalniveau A1 en A2 / 
van Leeuwen, Marjolijn; Vloeberghs, Erick. - Utrecht: Pharos 
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, 2018. - 58 p.: 6,00 EUR  
URL: https://bit.ly/2K2rktf 
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 4.10 gezo  
Vindplaats Turnhout: URL ; TAAL 4.10 gezo  

 
"Dit boekje is voor mensen die nog maar kort in Nederland wonen. In dit 

boekje lees je over gezond leven. Je kunt dit boekje alleen lezen of met anderen in groep." 
Hoewel de publicatie voor een Nederlands context is bedoeld, zijn er weinig aanpassingen 
nodig om het ook bij een Belgische context te gebruiken. Volgende thema's komen aan bod: 
huisarts, doktersassistent, medicijnen en bijwerkingen, drogist, huisartsenpost, verwijsbrief, 
alarm: bel 112, tandarts, gezicht, lichaam, ademen, eten, hart en bloedvaten, bewegen, water 
drinken, gezond eten, ongezonde vetten en suikers, stress, mijn hoofd zit vol, alcohol, wiet, 
drugs en sigaretten, zwanger, consultatiebureau, school, relaties, zorgverzekering. Achterin het 
boek vind je instructies voor begeleiders en verwijzingen naar verdere informatie. Het boekje 
kan zowel in een onderwijssetting als individueel of door een hulpverlener gebruikt worden. 
Het bevat veel praktische woordenschat. 

 

Beroepenkaarten / Boff, Tessa. - Amsterdam: Boom, 2018., 
bevat: 140 kaartjes + 4 overzichtskaartjes + 1 kaartje hl.. - 
ISBN: 9789024407606: 19,90 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 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.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2K2rktf
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 Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk / [s.n.]. - Meppel: 
Uitgeverij School, [s.a.].. - ISBN: 1572-4085: 44,50 euro  
URL: http://www.didaktief.nl 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 dida ;  

 
Het maandblad Didaktief stelt zich ten doel actuele onderzoeksresultaten 
toegankelijk te maken voor een groot onderwijspubliek. Daarnaast wil het 
blad het debat voor het onderwijs stimuleren.  

 

Impuls voor onderwijsbegeleiding / [s.n.]. - Leuven: Acco, [s.a.].. - ISBN: 
1373-4318: 25,00 euro  
URL: http://www.acco.be/uitgeverij/nl/tijdschriften/impuls 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 impu  

 
Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek, 
onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal,interessante lectuur,...  

 

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs / Ros, Anje; 
Lieskamp, Myriam; Heldens, Henderijn. - [Huizen]: Pica, 2017. - 259 p.. - 
ISBN: 978-94-92525-08-6: 39,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 lere  

 
In dit boek gaan de auteurs in op de trends die nu zichtbaar zijn en de 
consequenties die deze kunnen hebben voor het onderwijs: voor het leren 
van leerlingen, voor het de rol van de leraar, voor de organisatie van het 
onderwijs. Er komen ook praktijkvoorbeelden aan bod van innovatieve 

scholen met kansrijke onderwijsvisies. Volgende thema's komen aan bod: technologische en 
ICT-ontwikkelingeconomische ontwikkeling en arbeidsmarktecologische 
ontwikkelingendemografische ontwikkelingenfuncties van het onderwijsWelk soort kennis is 
van belang?Nederlandse en Engelse taalvaardigheidrekenvaardighedendigitale 
geletterdheidburgerschapkennis van de wereldWat is leren?een leven lang lerenrijke 
leeractiviteitenleren vanuit intrinsieke motivatiezelfsturing en leerstrategieënzicht op 
doelensamenwerkend lerengepersonaliseerd onderwijspedagogische tactbegeleiden van 
leerprocessenflexibel onderwijsprofessionele leergemeenschap  

http://www.didaktief.nl/
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/tijdschriften/impuls
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Opening the black box of teacher judgement : the interplay of rational and intuitive processes / 
Vanlommel, Kristin. - Antwerp: University of Antwerp, Faculty of Social Sciences, Department 
of Training and Education Sciences, 2018. - 199 p.. - ISBN: 978-90-5728-578-3. - ISBN: 
9789057285783 
URL: https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/4dcaf5/150060.pdf  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 open  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Veel wetenschappers zijn het erover eens dat zowel gegevens als intuïtie de beslissingen van 
leerkrachten beïnvloeden, maar er is weinig inzicht in hoe deze rationele en intuïtieve 
processen het oordeel van de leraar beïnvloeden. Dit proefschrift biedt inzicht in de 
conceptualisering van zowel op data gebaseerde als op ervaring gebaseerde 
lerarenbeoordelingen en beschrijft voorwaarden die kunnen helpen beslissingen te 
voorkomen. Er worden aanbevelingen gegeven om zowel rationele als intuïtieve processen van 
professioneel lerarenbeoordelingen te verbeteren. Het proefschrift is in het Engels geschreven, 
maar het laatste Nederlandstalige hoofdstuk vat de studie samen en bevat de aanbevelingen 
in het Nederlands.  

 

Lingua : dwars door Europa in 69 talen / Dorren, Gaston. - Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018. - 357 p.. - ISBN: 978-90-253-0789-9: 
19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 4 ling  

 
Dorren vertelt verhalen over de geschiedenis en ontwikkeling van de taal. Hij 
geeft soms beknopte uitleg over grammaticale regels, klanken en woorden. 
Hij laat zien dat er een enorme taalverscheidenheid is binnen Europa en 
binnen Europese landen.  

 

Morfologie : de woordstructuur van het Nederlands / Booij, Geert; Van 
Santen, Ariane. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017. - 385 p.. 
- ISBN: 978-94-6298-607-7: 39,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 4 morf  

 
De auteurs geven in een introductie de huidige theorieën weer over de 
morfologische structuur van woorden. De verschillende typen 
woordvorming komen aan de orde. Ook wordt inzicht geboden in de relatie 
van de morfologie tot andere componenten van de grammatica, zoals de 

fonologie en de syntaxis. De taalpsychologische dimensie van de woordstructuur krijgt 
eveneens grote aandacht. Aan ieder hoofdstuk van Morfologie zijn oefenopgaven toegevoegd.  

https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/4dcaf5/150060.pdf


70 
 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 

Communiceren met ouders op de basisschool : zo bereik je meer! / Bos, 
Gabrielle; Langedijk, Aggy. - Amsterdam: SWP, 2015. - 125 p.. - ISBN: 
978-90-8850-555-3: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 comm  

 
Hoe ga je om met ouders die jouw visie op hun kind als onterecht of 
aanvallend ervaren? Hoe kun je achterhalen of jij zelf wel open luistert 
naar de ouders, of misschien toch ook net als zij handelt uit emoties? Wat 

verwachten jullie als school eigenlijk van de ouders? En dragen jullie dit ook uit? 
Onderwijscommunicatietrainers Gabrielle Bos en Aggy Langedijk reiken directies en 
leerkrachten een helder en stevig stappenplan aan om hun communicatie met ouders onder 
de loep te nemen, op schoolniveau en op niveau van de individuele leerkracht. Ze benadrukken 
het belang van eenduidig handelen als team en geven voorbeelden van hoe je de schoolvisie 
op ouderparticipatie en oudercommunicatie kunt formuleren en uitdragen, en welke 
verschillende gesprekstechnieken je kunt inzetten. Zodat je niet alleen weet hoe je ouders het 
best benadert als helpende hand, maar ook hoe je ze meeneemt in jouw professionele zicht op 
de ontwikkeling van het kind.  

 

Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders? : handreiking 
vaderbetrokkenheid / Hoogeveen, Karin; Donkers, Ellen; Bontje, Denise. - 
Utrecht: Sardes, 2018. - 28 p. 
URL: https://bit.ly/2yWooKq 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 hoeb ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de 
communicatie over de opvoeding en het kind. Dat gaat meestal niet 

bewust. Ook in Nederland zijn het nog steeds vaak moeders die door instanties als 
eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding van jonge kinderen worden gezien. 
Veel vaders voelen zich daardoor niet gelijkwaardig behandeld. Om organisaties bewust te 
maken van de rol van de vader heeft Sardes een handreiking Vaderbetrokkenheid gemaakt. Hij 
bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden.  
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Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie / Burggraaff-
Huiskes, Marga; Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2016. - 266 p.. - ISBN: 978-
90-469-0509-8: 26,00 EUR  
URL: https://bit.ly/2PjO7Xo 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 opvo  

 
Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie beschrijft de 
ontwikkelingen in het werkveld opvoedingsondersteuning. Aan de orde 

komen de houding en werkwijze van de professional, de diverse vormen van 
opvoedingsondersteuning en de daarbij toegepaste interventies. Ook de plek die 
opvoedingsondersteuning inneemt ten opzichte van andere vormen van jeugdhulp komt aan 
bod. Een belangrijk aandachtspunt is het versterken van de kwaliteit van de uitvoering, door 
monitoring van de bereikte resultaten en het inzetten van programma's en methoden die zijn 
gebaseerd op kennis over werkzame factoren in de begeleiding van gezinnen. Deze zesde druk 
is volledig geactualiseerd. De inhoud is geclusterd rondom ontwikkelingen in beleid en 
wetgeving, belangrijke theorieën en modellen, het vak opvoedingsondersteuning en de plaats 
van opvoedingsondersteuning in het sociale domein. Het overzicht van beschikbare methoden 
en programma's is aangevuld en onderverdeeld in informele, groepsgerichte, individuele en 
geïndiceerde steun bij opvoeden. De onderwerpen omgaan met diversiteit en online 
opvoedingsondersteuning komen in deze herziene editie uitgebreid aan de orde. Deze uitgave 
is bedoeld voor studenten van sociale studies en voor professionals die betrokken zi jn bij 
preventieve vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders, bv. 
leerkrachten.  

 

Stappenplan aanpak laaggeletterheid bij ouders / [s.n.]. - Den 
Haag: Stichting Lezen & Schrijven, 2018. - 19 p. 
URL: https://bit.ly/2ELf6GS 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 stap ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Als ouders een laag taalniveau hebben, kan dat grote invloed 
hebben op de taalontwikkeling van kinderen. Dit stappenplan voor 

professionals laat zien wat je kan doen wanneer je merkt dat een ouder laaggeletterd is, hoe je 
voor bewustwording kan zorgen rond dit thema in je organisatie of school, hoe je 
laaggeletterde ouders kan signaleren en hoe je je communicatie kan aanpassen.  
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De kop van Jut viel door de mand : 101 uitdrukkingen waarvan 
iedereen de herkomst wil kennen / Heyvaert, Jan. - Tollembeek: 
De Draak, 2017. - 214 p.. - ISBN: 978-94-90738-37-2: 18,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 kopv  

 
De Kop van Jut viel door de Mand is een boek over de herkomst 
van 101 veel gebruikte uitdrukkingen. In alfabetische volgorde, 
van Aanstalten maken tot Zo zot als een deur geeft Jan Heyvaert 

een zinvolle, vaak historische betekenis aan 101 dagdagelijkse uitdrukkingen. We zeggen wel 
eens dat we de kluts kwijt zijn, maar wat is een kluts? Of iemand is boven zijn theewater, wat 
wil zeggen dat iemand dronken is. Maar kun je van thee drinken dronken worden, of heeft de 
thee hier een andere betekenis?  

 

Waar komt pindakaas vandaan? en 99 andere vragen over woorden / Van 
Eerten, Laura; Sweep, Josefien; Tempelaars, Rob. - Leiden: Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie, 2014. - 120 p.. - ISBN: 978-90-8964-850-1: 9,95 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 4 waar  

 
Wat heeft 'ladderzat' met een ladder te maken? Waarom heet een 
verdieping niet een 'verhoging'? Heeft er ooit een Aagje bestaan die heel 
nieuwsgierig was? Wie was dat dan? En waar zitten je 'lurven'? Vroeg of laat 

komt er een moment dat je je zoiets opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje. 
Het is gemaakt door twee gerenommeerde taalorganisaties: het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie (INL) en het Genootschap Onze Taal. Zij bundelen hierin hun kennis op het gebied 
van woorden én vooral ook hun ervaring in het helder en toegankelijk presenteren daarvan. 
Met dit boekje krijgt u snel een onderhoudend antwoord op de vraag 'Waar komt pindakaas 
vandaan?', en op nog 99 andere prikkelende vragen over woorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 

Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / [s.n.]. - Brussel: 
VCLB Service, [s.a.].. - ISBN: 0776-474X: 25,00 euro  
URL: http://www.caleidoscoop.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale  

 
Caleidoscoop is vooral gericht op leerlingenbegeleiding en geeft 
informatie over leer- en andere problemen.  

 

 

Digitale didactiek : wegwijzers voor de onderwijspraktijk / Sercu, Lies. - 
Leuven: Acco, 2012. - 116 p.. - (Praktijkgerichte literatuurstudies 
onderwijsonderzoek). - ISBN: 978-90-334-8808-5 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 digi  

 
Dit boek wil de fundamentele reflectie in het onderwijsveld aanzwengelen 
over hoe goed ICT-ondersteund onderwijs er in het jaar 2030 zou (moeten) 
kunnen uitzien. Het stelt 3 ruime thema's centraal: de leerling en zijn 
digitale geletterdheid, het onderwijs en hoe dit met behulp van ICT de 

digitale geletterdheid van leerlingen kan aanscherpen en, tot slot, de leraar en de inhoudelijke, 
pedagogische, didactische en technologische bagage waarover hij zou moeten beschikken om 
eigentijds onderwijs te kunnen blijven inrichten. Het boek bevat verschillende praktische 
voorbeelden en handvatten om in en om de klas mee aan de slag te gaan.  

 

HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / van den Berg, Iris. - 
Amersfoort: ThiemeMeullenhoff, 2012.. - ISBN: 0165-4772: 59,95 EUR 
per jaargang  
URL: http://www.hjk-online.nl/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 hjk ; TABLETS  
Vindplaats Turnhout: TABLETS  

 
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de opvoeding en ontwikkeling van, 
en het onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar centraal. HJK is er voor iedereen die 
beroepsmatig bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, onderwijsadviseurs en 
studenten lerarenopleiding.   (46: 1) september 2018: signalen als bis voor handelen, 

http://www.caleidoscoop.be/
http://www.hjk-online.nl/
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kinderboekenweek: vriendschap, de leerkracht van het kleuterlab, op de schouders van... John 
Dewey  Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".  

 

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding : een praktijkgericht boek / 
van der Wal, Jos; de Wilde, Jacob. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2017. - 
397 p.. - ISBN: 978-90-469-0554-8: 34,50 EUR  
URL: https://www.coutinho.nl/iolb/studiemateriaal.html  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 iden  

 
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van adolescenten en de manier waarop 
die bijdraagt aan hun identiteitsvorming. Na de algemene inleiding gaat 

hoofdstuk hoofdstuk 2 in op de belangrijkste ontwikkeling die jongeren doormaken, namelijk 
het verwerven van een eigen identiteit in interactie met hun omgeving. De ontwikkeling van 
het denken en de ontwikkeling van de seksualiteit die daarbij een belangrijke rol spelen, worden 
uitgewerkt in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 staat leerlingbegeleiding vanuit beleidsmatig en 
organisatorisch perspectief centraal. In hoofdstuk 6 komen de praktische vaardigheden aan 
bod, zoals gespreksvoering, signaleren en diagnosticeren van probleemgedrag en hulp bieden 
via individuele en groepshandelingsplannen. Het boek nodigt uit er actief mee aan de slag te 
gaan door de verwerkingsvragen doorheen de tekst en toetsvragen aan het einde van elk 
hoofdstuk.In deze vijfde, herziene druk staat de identiteit van de adolescent van vandaag de 
dag centraal. De opzet van het boek is intact gelaten, maar de inhoud is geactualiseerd op basis 
van nieuwe inzichten, onderzoek naar adolescenten en gebruikerservaringen. Ook de 
voorbeelden, fragmenten en casuïstiek zijn, waar nodig, geactualiseerd. De structuur is hier en 
daar vereenvoudigd en het taalgebruik is meer van deze tijd gemaakt. De leerdoelen bij ieder 
hoofdstuk zijn overzichtelijker weergegeven met hoofd- en subdoelen en waar nodig 
aangepast. De overzichtsschemas zijn duidelijker gemaakt waardoor ook vanuit deze schemas 
het bestuderen van de tekst toegankelijker is geworden. Leerlingbegeleiding is gesplitst in twee 
nieuwe hoofdstukken: hoofdstuk 5 waar leerlingbegeleiding in school en klas centraal staan en 
hoofdstuk 6 waar het de relatie leerlingbegeleiding en leerling betreft. Hierdoor is het 
onderwerp leerlingbegeleiding overzichtelijker geworden.  

 

Mediawijs gamen : gaminggids voor begeleiders van kinderen en 
jongeren / Walrave, Michel; Van Ouytsel, Joris. - Brussel: Mediawijs.be, 
2014. - 42 p. 
URL: https://bit.ly/2JeJJng 
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: ro 1 medi  

 
Deze gids biedt leraren, ouders, jeugdwerkers en andere begeleiders tips 
om met jongeren op een open en positieve manier over gaming te praten. 

Het eerste deel focust op enkele praktische aspecten die in overweging kunnen genomen 
worden bij het aankopen van een game. Daarna worden tips gegeven voor wie een game wil 

https://www.coutinho.nl/iolb/studiemateriaal.html
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gebruiken om te leren. Vervolgens wordt ingezoomd op verschillende typen reclame die in een 
game verwerkt kunnen zijn. Men bespreekt hoe je kinderen en jongeren hiervan bewust kunt 
maken en geeft concreet advies om hier rond gesprekken in gezins- en klasverband te voeren. 
Voorts behandelt de gids twee thema's die regelmatig in de media aan bod komen: geweld en 
verslaving. In het laatste deel vind je verwijzingen naar websites en organisaties voor 
bijkomende informatie en advies.  

 

KLASSE magazine / De Wilde, Bart. - [S.l.]: Vlaams Ministeria van 
Onderwijs en Vorming, [s.a.]. 
URL: https://www.klasse.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 klas  

 
Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers 
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals.  

 

Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - Amsterdam: 
Vereniging van Leraren in Levende Talen, [s.a.].. - ISBN: 1566-2705: 
100,00 (met tijdschrift) euro  
URL: http://www.levendetalen.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve  

 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,...  

 

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - 
Amsterdam: Bureau Levende Talen, [s.a.].. - ISBN: 1566-2713: 100,00 
(mét magazine) euro  
URL: http://www.lt-tijdschriften.nl/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve  

 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt 
boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende 
magazine staan meer praktische tips.  

 

https://www.klasse.be/
http://www.levendetalen.nl/
http://www.lt-tijdschriften.nl/
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MeerTaal / Prenger, Joanneke. - Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 
[s.a.].. - ISBN: 2214-5931: 39,95 euro  
URL: http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer  

 
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. 
Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. Alle 
informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de school, maar wel 
wetenschappelijk onderbouwd.  

 

De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair 
onderwijs / [s.n.]. - Meppel: Ten Brink Uitgeverij, 2015.. - ISBN: 1380-
4731: 49,00 EUR (jaarabonnement)  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 nieu  

 
Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin 
ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine 
hoort een online platform.  

 

Onderwijskrant / [s.n.]. - Betekom: Noël Gybels, [s.a.].: 16,00 euro  
URL: http://www.onderwijskrant.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ond  

 
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over 
onderwijs en onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn 
wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of weergave 
van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt met 

medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de lerarenopleidingen en de 
pedagogische en wetenschappelijke centra. Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met 
redactieleden uit de drie onderwijsnetten.  

 

 

http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/
http://www.onderwijskrant.be/
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Onderwijs echt passend organiseren : schoolleiders 
over hun andere inrichting van onderwijs / van 
Muiswinkel, Margje; van Erp, Arie. - 's Hertogenbosch: 
KPC-Groep, 2014. - 12 p. 
URL: https://bit.ly/2lyPtjt  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 onde  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Voor deze publicatie interviewde KPC Groep zes scholen die proberen hun onderwijs anders te 
organiseren vanuit hun missie en onderwijsvisie. Thema's die aan bod komen zijn: 
onderwijskansen voor kinderen vergroten, leerkrachten optimaal inzetten, systeem volgt kind, 
passend onderwijs voor álle kinderen, uitgaan van verschillen, passend onderwijs in een kleine 
school.  

 

 Pedagogisch kader voor professionele netwerken onderwijs en 
kinderopvang / Van Keulen, Anke; Hol, Anja; Heutz, Leonie; Deneer, Ans. - 
Amsterdam: SWP, 2014. - 166 p.. - ISBN: 978-90-8850-556-0 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 peda  

 
In een professioneel pedagogisch netwerk voor 0-12 jarigen werken veel 
partners en professionals samen, binnen één gebouw of op diverse plekken 
bij elkaar in de buurt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een 

Brede school of Integraal Kindcentrum. De school en de kinderopvang zijn in zo'n netwerk 
verbonden met het gezin, met de wijk, andere instellingen en de overheid. Zij verbinden het 
kind en het gezin met de wereld en dragen zo bij aan de kracht en cohesie van de pedagogische 
civil society. Dit boek laat met behulp van veel praktijkvoorbeelden en praktische tips zien wat 
een pedagogisch netwerk kan inhouden en hoe je er eentje begint. Het boek bestaat uit 
volgende hoofdstukken: Samen aan de slag! Samenwerken in pedagogische netwerken: de 
medewerkers en de teams. Samenleven en samen leren: pedagogisch netwerk als 
ontmoetingsplaats. Samen met kinderen: pedagogisch en educatief werkkader. Samen met 
kinderen: pedagogisch en educatief werkkader. Samen met ouders en de omgeving  

 

 Welwijs. Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / [s.n.]. - 
Leuven: Majong, [s.a.].: 22,00 euro  
URL: http://www.welwijs.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw  

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

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

 

Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg / [s.n.]. - Antwerpen: 
Garant, [s.a.].: 32,00 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 1 zorg  

 
'Zorgbreed' is een tijdschrift rond integrale leerlingenzorg en 
leerbegeleiding. Het wil leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere 
betrokkenen ondersteunen bij de begeleiding van alle leerlingen, met of 
zonder specifieke behoeften. Thema's zijn ondermeer: praktijkverhalen 

over zorgverbreding en inclusieprojecten, modellen, conflicthantering, ict en zorgverbreding, 
kansarmoede, ADHD, sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho-educatie, remediërende 
methodieken, pioniers in het werkveld, preventie.  

 

Vonk : Themanummer zelfsturend - zelfstandig leren deel 1 en 2 / 
Rymenans, Rita. - Edegem: VON, 1999. - 106 p. + 104 p.. - (Vonk : 
tijdschrift van de vereniging voor het onderwijs in het Nederlands; 29 : 
1). - ISBN: 0770-2086 
Vindplaats Antwerpen: ro 2 vonk  

 
De artikelen in deze VONK verkennen het thema leren leren en 
zelfstandig-zelfsturend leren. Achterin vind je voor het thema relevante 
recensies.  

 

Halal of niet? : alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen 
beantwoord / Benhaddou, Khalid; Le Roi, Emilie. - Gent: Borgerhoff & 
Lamberigts, 2018. - 253 p.. - ISBN: 978-90-8931-875-6: 22,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 hala  
 
Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen ... 
hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen 
die een religie als islam oproept. Wat is voor moslims halal (toegestaan) 
en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet 

te komen op school? Wat met de vraag naar gescheiden zwemmen, hoofddoeken, halal eten, 
islamitische feestdagen? In hoeverre hou je rekening met de islam in de inhoud van de leerstof? 
Wat zijn mogelijke tekenen van radicalisering en hoe ga je daarmee om? Khalid Benhaddou, 
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imam en deradicaliseringsexpert, legt uit wat de religieuze en culturele achtergrond en waarde 
is van wat (sommige) moslims vragen of hoe ze zich gedragen. Emilie Le Roi werkt als 
'aanspreekpunt deradicalisering en polarisering' voor het departement Onderwijs en Vorming 
en bekijkt wat de regelgeving zegt. Samen komen ze tot een weloverwogen en bruikbaar advies. 

 

Pedagogisch management in de kinderopvang / Vandenbroeck, Michel. - 
Amsterdam: SWP, 2012. - 285 p.. - ISBN: 9789066656840 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 peda  

 
Het handboek Pedagogisch management in de kinderopvang wil een 
leidraad bieden voor het debat over eigentijdse kinderopvang. Het boek 
bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft inspiratie voor een 
pedagogische reflectie en bevat teksten die de blik verruimen en de 

kinderopvang in internationaal, sociaal en politiek perspectief plaatsen. Het tweede deel 
rapporteert over inspirerende praktijken uit buiten- en binnenland. Bekende modellen als van 
het Emmi Pikler-instituut of de Reggio-benadering worden kritisch tegen het licht gehouden, 
maar ook bij ons mogelijk minder bekende uitwerkingen als de Zweedse förskola, de Britse 
Integrated Centres en de Franse crèches parentales komen aan bod. Het derde deel reikt een 
basis aan voor een effectief management in de kinderopvang. Veel aandacht gaat uit naar het 
bevorderen van motivatie en zelfsturing van teams. Een brede groep deskundigen uit 
Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittannië werkte mee aan dit handboek.  

 

Co-teaching op school : de kracht van samen / Vandevelde, 
Marijn. - Brussel: Politeia, 2017. - 99 p.. - ISBN: 978-2-509-03053-
5 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 co-t  

 
Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te 
differentiëren en om van elkaar te leren. Dit boek laat op een 
praktische manier zien hoe je co-teaching op school kan 

implementeren, op kleine of op grote schaal. Het boek begint bij de redenen om aan co-
teaching te doen, analyseert de verschillende modellen van co-teaching, om uiteindelijk te 
landen bij de succesfactoren en de infrastructuur. Achterin vind je checklists.  
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Gender op school : meer dan een jongens-meisjeskwestie / Van Maele, 
Dimitri; Michalek, Nathalie; Engels, Nadine; Laevers, Ferre; Lombaerts, 
Koen; Van Houtte, Mieke. - Leuven: LannooCampus, 2015. - 259 p.. - 
ISBN: 978-94-014-2911-5: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gend ; WBE 5.3.4 gend  
Vindplaats Turnhout: ro 6 gend  

 
Zijn leerkrachten strenger voor jongens dan voor meisjes? Voelen 
traditioneel denkende jongeren zich minder thuis op school? Welke 

invloed hebben genderstereotypen op de ontwikkeling van jongeren? En hoe kan je hier als 
leerkracht op inspelen? Discussies rond schoolwerk, leergedrag en lesgeven leggen volgens de 
auteurs steevast de nadruk op verschillen tussen jongens en meisjes. Die redenering, stellen 
ze, heeft een impact op advies voor leerkrachten en creëert vaak een beeld van stereotypering. 
Gender op school definieert het belang van inter- en intraseksuele verschillen en van 
individuele genderidentiteit en -expressie bij jongeren in de eerste graad secundair onderwijs. 
Zo biedt het boek aan leerkrachten en directieleden een startpunt voor een beter begrip van 
gender op school.  

 

Je eerste jaar als leraar / Whitaker, Todd; Whitaker, Madeline; Whitaker, 
Katherine. - Rotterdam: Bazalt, 2017. - 123 p.. - ISBN: 978-94-6118-237-1 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 jeer  

 
Dit boek wil beginnende leerkrachten helpen om gedurende hun eerste 
jaren in het vak gemotiveerd te blijven werken aan hun ontwikkeling. 
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere: 
klassenmanagement, het opbouwen van relaties, hoge verwachtingen 
stellen en consistent zijn, het lokaal inrichten, regels en routines instellen, 

effectieve lessen plannen, leerlingen geboeid houden, omgaan met eigen emoties, ongewenst 
gedrag effectief aanpakken, samenwerken met collega's, leidinggevenden en ouders. Het boek 
bevat diverse voorbeelden en anekdotes uit zowel het basis- als het secundair onderwijs.  

 

 Klaskit : tools voor topleraren / De Bruyckere, Pedro. - Leuven: 
LannooCampus, 2017. - 138 p.. - ISBN: 978-90-825422-6-4 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 klas  

 
Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag 
een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de 
juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met 
hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er 

geen hulpmiddelen zijn die echt impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De 
Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar succesvolle manieren die écht werken, en 
onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom.  
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Passend onderwijzen : pedagogisch vakmanschap in de klas / Mol, Peter. - 
Houten: LannooCampus, 2015. - 170 p.. - ISBN: 978-94-014-2591-9 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 pass  

 
Dit boek laat zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, door je 
bewust te zijn van de invloed die je zelf uitoefent op de leerlingen en door 
proactief te handelen als leerkracht probleemgedrag kan voorkomen en 
een goede werksfeer kan opbouwen.  

 

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal onderwijs 
/ van Dingenen, Ad; Goebert-Sanders, Dineke; Rosendaal, Liesbeth; 
Verlouw, Judit. - [S.l.]: Malmberg, [s.a.].. - ISBN: 1380-2771 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prax  

 
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- en 
buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's in aan 
bod: (35: 5) januari 2018: Valentijn, gamification, je leven in een 
boek, kritisch denken, Pinterest, woordenschat en coöperatief leren, 

temperatuur in de plusklas(35: 6) februari 2018: vreemdetalenonderwijs Engels, Pasen, kunst 
met dieren, eerst tekenen dan schrijven, perspectief, succesvolle spelconcepten(35: 7) maart 
2018 - special overal leven, van microbe tot heelal: natuur en techniek, sterrenkunde, 
microbiologie, kunst en cultuur(35: 8) april 2018 - naar buiten, kinderboeken voor 
wereldoriëntatie, zelf een schuifpuzzel maken, met kinderen in gesprek over het eigen 
leerproces, opgepast voor teken(35: 9) mei 2018 - laagdrempelige drama-activiteiten in de klas, 
de grote boodschap, doorschuifuurtje, gamification, onderzoekboeken(35: 10) juni 2018 - 
klimaatverandering, terugblikken op het schooljaar door spel, WK voetbal, vaderdag, 
gedichten, schrijven met ballen, gezond eten in het Engels(36: 1) september 2018: 
vriendschapsverhalen, 21e-eeuwse vaardigheden, botjes in je lijf, samenwerken met ouders, 
vluchteling in de klas, groepsvorming, welkomstkaartjes, build your own robot Aan het eind van 
elk nummer vind je het lied van de maand. Op de website van het tijdschrift vind je de 
bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek dadadenken, een 
methode waarbij kinderen zelf leren denken door creativiteit, mindfulness en filosofie te 
combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking van een topstuk uit het 
Rijksmuseum met lesideeën.  
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 Starting strong : evidence-based early literacy practices / Blamey, 
Katrin L; Beauchat, Katherine A. - [S.l.]: [s.n.], 2016. - 230 p.. - ISBN: 
2016001216. - ISBN: 978-1-57110-930-9 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 star  

 
Starting Strong toont leerkrachten hoe 4 beproefde benaderingen 
gebruikt kunnen worden om hun lespraktijk te verbeteren op alle 
vlakken van beginnende geletterdheid. Aan bod komen: mondeling 

taalgebruik, fonologisch bewustzijn, woordenschatverwerving, woordherkenning en 
schriftelijke vaardigheden.  

 

Gelijke kansen in de school : diversiteit in vijf thema's / Mitchell, David. - 
Huizen: Pica, 2018. - 292 p.. - ISBN: 978-94-6337-075-2. - ISBN: 978-94-
91806-96-4: 43,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 geli  
Vindplaats Turnhout: ro 3 geli  

 
De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere 
uitdagingen. De auteur wil (aankomende) leraren en andere 

onderwijsprofessionals bewust maken van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van 
kansenongelijkheid. Mitchell onderscheidt vijf categorieën van diversiteit: sekse en gender, 
sociale klasse en sociaaleconomische status, ras, etniciteit en cultuur, overtuigingen en religie 
en achterstanden en handicaps. Hij stelt cruciale vragen die beleidsmakers, 
onderwijsprofessionals en studenten in overweging moeten nemen: Hoe kan onderwijs ruimte 
bieden aan diversiteit? Waarom is die diversiteit zo belangrijk? Wat zijn de culturele en 
historische opvattingen over onderlinge verschillen? Moeten leraren verschillen benadrukken, 
opheffen, verminderen of negeren?  
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Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. - Meppel: 
Boom, [s.a.].: 69.50 euro  
URL: http://www.tijdschriftles.nl 
Vindplaats Antwerpen: bl 1 les ;  

 
Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs. Je vindt 
er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen van 
methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld voor 

volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar OKAN/ISK (onthaalklas anderstalige 
nieuwkomers/internationale schakelklas).  

 

Een contrastieve analyse van de fonologie van het Tigrinya en het 
Nederlands / Roos, Klaas. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2016. - 63 p. 
URL: https://nt2.sites.uu.nl/welkom/nt2-handleidingen/ 
Vindplaats Antwerpen: bl 2 cont ;  

 
Deze thesis beschrijft de contrastieve analyse tussen de fonologie van het 
Nederlands en het Tigrinya. Twee hypotheses worden getest en bevestigd 
ivm interferentie van de moedertaal bij het aanleren van het Nederlands.  

 

NT2-handleiding Russisch: Een ondersteunend naslagwerk voor NT2-
docenten die werken met cursisten met het Russisch als moedertaal / 
Polozun, Anastasiya. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2015. - 37 p. 
URL: https://nt2.sites.uu.nl/welkom/nt2-handleidingen/ 
Vindplaats Antwerpen: bl 2 NT2-h  

 
In deze handleiding worden de knelpunten van de NT2-verwerving 
waarmee Russisch-sprekenden moeite zouden kunnen hebben, in kaart 

gebracht. De knelpunten worden in het eerste deel opgelijst dmv een contrastieve analyse 
tussen het Russisch en het Nederlands. Het tweede deel bestaat uit oefenmateriaal, specifiek 
gericht op het wegwerken van eventuele negatieve transfer vanuit de moedertaal.  

 

http://www.tijdschriftles.nl/
https://nt2.sites.uu.nl/welkom/nt2-handleidingen/
https://nt2.sites.uu.nl/welkom/nt2-handleidingen/
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NT2-handleiding: achtergrondinformatie over het Turks. Voor docenten 
Nederlands als Tweede Taal. Voorzien van oefeningen voor de cursisten. / 
de Bakker, Kim. - Utrecht: Universiteit Utrecht, 2012. - 47 p. 
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/254453 
Vindplaats Antwerpen: bl 2 NT2-h  

 
Deze handleiding wil hulp bieden aan de NT2-docent om de 
taalverwerving van de Turkstalige leerder te ondersteunen. Deze 

masterthesis onderzoekt welke verschillen tussen het Nederlands en het Turks problemen 
kunnen opleveren voor Turkstalige leerders van het Nederlands en op welke manier een NT2-
docent deze problemen kan aanpakken. Overeenkomsten en verschillen tussen Turks en 
Nederlands worden opgelijst, voorzien van duidelijke voorbeelden. In het laatste hoofdstuk 
extra oefenmateriaal.  

 

Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen : 
draaiboek / Vervaet, Veerle; Geens, Naomi. - Gent: VBJK, 2016. - 122 p. 
URL: https://vbjk.be/nl/projecten/inburgering-van-laaggeletterde-
moeders 
Vindplaats Antwerpen: bl 6 inbu ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Dit draaiboek bundelt de ervaringen van het Lerend Netwerk proeftuinen 

Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen. Het werd samengesteld 
door de begeleiders van het Lerend netwerk, georganiseerd door het VBJK (Vernieuwing in de 
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Eerst wordt het project geschetst en besproken 
waarom er nood is aan een geïntegreerd aanbod voor vrouwen met jonge kinderen. Vervolgens 
wordt uitgelegd hoe de proeftuinen georganiseerd werden wordt dieper ingegaan op de 
verschillende uitdagingen waarmee de organisatoren te kampen hadden. In het laatste 
hoofdstuk worden lessen voor de toekomst getrokken.  

 

HOE-boek voor de trainer : een complete gids over leren, ontwerpen, 
begeleiden en zelfreflectie / Huybers, Marcolien. - Zaltbommel: Thema, 
2010. - 279 p.. - ISBN: 978-90-5871-642-2: 34,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 hoeb  

 
Met dit trainersboek voor trainers scherp je je kennis op gebied van leren 
en maak je het geven van een training makkelijker en leuker. Een compleet 
handboek met daarin informatie over de trainer als ontwikkelaar, als 
procesbegeleider, als begeleider van didactische werkvormen en de 

trainer als persoon. Naast veel theorie en uitleg vind je in het boek ook allerlei oefeningen. In 
deze herziene editie is er aandacht voor social media en voor formeel en informeel leren.  

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/254453
https://vbjk.be/nl/projecten/inburgering-van-laaggeletterde-moeders
https://vbjk.be/nl/projecten/inburgering-van-laaggeletterde-moeders
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Geletterdheid in Vlaanderen gewikt en gewogen : recepten voor een krachtig 
geletterdheidsbeleid / Gillard, Ellen; Strobbe, Lies; Vandommele, Goedele; Schiepers, Mariet. - 
Leuven: centrum voor taal en onderwijs, [s.a.]. - 49 p. 
URL: https://www.vocvo.be/sites/default/files/syntheseverslag_geletterdheid_definitief.pdf  
Vindplaats Antwerpen: bl 5 gele  

 
Anno 2017 heeft Vlaanderen 21 jaar geletterdheidsbeleid achter de rug 
om de geletterdheidsproblematiek het hoofd te bieden. In aanloop naar 
een derde Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen is het dan ook tijd 
om even stil te staan. Wat heeft het Vlaamse geletterdheidsbeleid tot 
hiertoe opgeleverd? Wat zijn recente wetenschappelijke inzichten die 
een frisse blik bieden voor eventueel nieuw beleid? In dit academisch 
syntheseverslag bieden we een overzicht van de huidige kennisbasis rond 
geletterdheid. We bespreken de evolutie die het begrip geletterdheid 

heeft ondergaan tot op vandaag. We brengen de belangrijkste trends in kaart uit drie 
grootschalige internationale onderzoeken waaraan Vlaanderen heeft deelgenomen. We gaan 
kort in op de maatschappelijke uitkomsten van geletterdheid met specifieke aandacht voor 
armoede en werk. Ineen laatste hoofdstuk gaan we in op het belang van sensibilisering en van 
preventieve en compenserende acties en maatregelen in functie van het verhogen van 
geletterdheid.  

 

 Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt: Onderzoek naar 
digitale geletterdheid bij laaggeletterde anderstalige nieuwkomers / 
Droogmans, Annelies; Jordens, Kathelijne; Maes, Christina; De Cuyper, 
Peter; Schiepers, Mariet. - Antwerpen: Steunpunt Inburgering en 
Integratie, 2016. - 75 p.. - ISBN: 9789055506026. - ISBN: 
D/2016/4718/031 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://bit.ly/2O2vDpC 
URL: https://bit.ly/2AoNi7w 
Vindplaats Antwerpen: URL ; bl 6 opzo  

Vindplaats Turnhout: URL  

 
Gezien de huidige technologische evoluties en de toenemende digitalisering binnen de 
overheidsdiensten dreigt de groep laaggeletterde nieuwkomers achtergesteld te worden. In 
dit kader werd een onderzoek opgezet dat de digitale geletterdheid van de groep 
(laaggeletterde) inburgeraars in kaart brengt. Eerst wordt nagegaan wat de specifieke noden 
zijn van (laaggeletterde) inburgeraars m.b.t. hun digitaal functioneren. Vervolgens worden 
hun vaardigheden in kaart gebracht en ten slotte wordt onderzocht hoe deze digitale 
vaardigheden aangeleerd kunnen worden vanaf de start van het inburgeringstraject.  

 

 

https://www.vocvo.be/sites/default/files/syntheseverslag_geletterdheid_definitief.pdf
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Framily : hoe millennials het gezin hertekenen / Lemaitre, Filip; Rombauts, 
Amélie. - Tielt: Lannoo, 2016. - 199 p.. - ISBN: 978-94-014-3326-
6Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 fram  

 
Dit boek wil een portret schetsen van millennialouders, ouders uit generatie 
Y. Deze nieuwe generatie ouders vormt samengestelde of multiculturele 
gezinnen, gezinnen met enkel een mama of een papa of met holebi's als 
ouders, enz. In het gezinsleven van deze nieuwe generatie speelt framily 
(friends and family) vaak een cruciale rol. De auteurs interviewden 

verschillende gezinnen over hoe ze in het (gezins)leven staan en wat ze ervan verwachten. Het 
boek is verdeeld in volgende thema's: familie, werk- en privéleven, rollenpatronen, opvoeden, 
de roze wolk, sociale media en technologie, consumeren, wonen, religie en spiritualiteit.  

 

Schuldig landschap? : de afwezigheid van de getuigenis van het veld / 
Kuiper, Chris. - Amsterdam: SWP, 2017. - 52 p.. - ISBN: 978-90-8850-740-3 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 schu  

 
Hoe gaan we om met onze jeugd? Hoe bereiden wij onze kinderen en 
jongeren voor op onze wereld, die ook hun wereld is en wordt? Wat is goede 
zorg? Wat is goed onderwijs? Dragen de transformaties in de zorg voor jeugd 
bij aan een gezonde en veilige voorbereiding op deelnemen aan de 

maatschappij? Deze vragen verdienen een maatschappelijk relevant en wetenschappelijk 
robuust onderzoek; en dus een voortdurende dialoog of liever polyfonie. Het is aan jongeren, 
ouders, professionals, bestuurders, politici, beleidsmakers en aan iedereen die zich bekommert 
om een goede inrichting van de samenleving, om zijn of haar stem te laten horen. Om hierover 
met elkaar in gesprek te gaan, heb je taal nodig. Maar uit welke bronnen put je, op zoek naar 
woorden om over zorg en onderwijs te spreken? Met deze lectorale rede spreekt de auteur 
zich uit over de transformaties in de zorg voor jeugd.  
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Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen : onderzoek m.b.t het City 
Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren / Kuijpers, Marinka; Strijk, 
Monique; Lusse, Mariëtte; van Schie, Luuk. - Heerlen: Open universiteit, 2018. - 64 p. 
URL: https://bit.ly/2yx7keF 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 oude ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Loopbaanontwikkeling voor middelbare scholieren vereist aandacht door de hele opleiding 
heen, maar ouders hebben ook een grote invloed. In opdracht van het Nederlandse ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap werd daarom onderzoek gedaan naar Ouderbetrokkenheid bij 
loopbaanontwikkeling. Het onderzoek focust op het 'City Deal' project dat samenwerking met 
ouders wil verstevigen en verankeren als onderdeel van het loopbaanleren in het vmbo. In 
totaal namen 12 scholen deel aan dit project. Met de steun van procesbegeleiders en experts 
op het gebied van ouderbetrokkenheid ontwikkelden zij een pakket van instrumenten om de 
kwantiteit en kwaliteit van gesprekken tussen leerlingen, ouders en school over de kwali teiten, 
motieven en keuzes van het kind te bevorderen. Dit onderzoek neemt de resultaten van het 
project onder de loep.  

 

Inspirerende initiatieven voor vluchtelingenkinderen : 15 succesvolle 
projecten / Gort, Annemies; Nouws, Judith; van Kampen, Annuska; 
Zijlstra, Elianne. - Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, 2018. - 53 p. 
URL: https://bit.ly/2J4jlzq  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 insp  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
In april 2018 publiceerde Defence for Children samen met het Nederlands 
Jeugdinstituut een overzicht van vijftien succesvolle initiatieven voor hulp 

aan vluchtelingenkinderen en hun ouders. In 2016 zijn er 49 initiatieven aangemeld voor de 
Nationale Jeugdhulpprijzen. Gezien het grote aantal inspirerende initiatieven dat werd 
ingezonden om mee te dingen naar de Jeugdhulpprijzen, besloten Defence for Children en het 
Nederlands Jeugdinstituut de publicatie Inspirerende initiatieven voor vluchtelingenkinderen 
te maken waarin 15 van deze initiatieven worden beschreven. De initiatieven laten zien hoe je 
vluchtelingenkinderen kunt verwelkomen en ondersteunen zodat ze zich kunnen ontwikkelen 
tot gezonde volwassenen die hun plek vinden in de Nederlandse samenleving. Het boekje dient 
als inspiratiebron voor hen die zich voor deze kinderen in willen zetten.  

https://bit.ly/2yx7keF
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Communicatietools in dienstverlening aan anderstaligen / 
Agentschap Integratie & Inburgering. - Brussel: Agentschap 
Integratie en Inburgering, 2017. - 47 p. 
URL: https://bit.ly/2PoOcJC 
Vindplaats Antwerpen: URL ; ge 06.1 comm  
Vindplaats Turnhout: ge 06.1 comm ; URL  

 
Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel 

diverse klanten? Ervaar je uitdagingen op vlak van communicatie? Taaldrempels verlagen de 
kwaliteit van de communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance 
verdwijnt. Ze kunnen dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen. Om taaldrempels 
te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, 
pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. Het inzetten van deze 
taaloverbruggende instrumenten betekent trouwens niet dat je geen oefenkansen Nederlands 
meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend. Deze Communicatiewaaier bevat een 
overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips over communiceren in duidelijke 
taal en een beslissingsmodel om het juiste instrument te kiezen. De publicatie bevat tal van 
links naar interessante bronnen, instrumenten en initiatieven.  

 

What do you think? Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord / Belgisch 
Comité voor UNICEF. - Brussel: UNICEF, 2018. - 120 p.. - ISBN: D2018/5606/02 
URL: https://bit.ly/2D0RoFP 
Vindplaats Antwerpen: URL ; ge 15 what  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Dit rapport is het resultaat van een participatieproces waaraan migranten- en 
vluchtelingenkinderen en -jongeren in België in 2016 en 2017 meewerkten. Deze kinderen en 
jongeren spraken over hun ervaringen in hun herkomstland, de redenen die hen ertoe 
aanzetten om hun land te verlaten, hun beproevingen onderweg, en de vreugde en de pijn die 
ze in België beleefden. 170 kinderen van 8 tot 18 jaar oud uit 36 landen komen aan het woord, 
zowel begeleid als niet-begeleide minderjarigen. Ook vijftien alleenstaande minderjarige 
mamas namen deel aan het project. Het rapport bestaat uit volgende hoofdstukken:ervaringen 
van kinderen in hun land van herkomst:We missen ons land/Oorlog, onveiligheid en geweld 
/Discriminatie en ongelijkheid/Armoede en corruptie ervaringen van kinderen onderweg/Een 
gevaarlijke route/Uitbuiting en arbeid in transitlanden ervaringen van kinderen die in België 
aankomen/De verhoopte veiligheid/De familie/De procedureDe opvangcentraOndersteuning 
van de veerkracht: school, ontspanning en vriendenMinderjarige alleenstaande moeders 
verwachtingen en dromen van migranten- en vluchtelingenkinderen prioriteiten afleiden: de 
kinderen vragen meer bescherming besluit bijlage: de partners van het project   

 

https://bit.ly/2D0RoFP
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Rapport werken aan een inclusieve leercultuur : inspirerende 
bedrijfspraktijken in de sectoren elektrotechniek, hout en voeding / 
Baisier, Leen. - Brussel: Stichting innovatie en arbeid, 2018. - 178 p. 
URL: https://bit.ly/2D0dEPy 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 werk  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Kortgeschoolden hebben het niet altijd makkelijk op de arbeidsmarkt. Ze 

raken niet vanzelfsprekend aan een job of draaien niet vlot mee op de werkvloer. De Stichting 
Innovatie & Arbeid ging na hoe aangepaste trajecten en opleidingen in bedrijven hen helpen 
om hun positie te verbeteren en te versterken. In negen ondernemingen uit de sectoren 
elektrotechniek, hout en voeding werden de praktijken onder de loep genomen. De bedrijven 
stellen middengeschoolde werknemers met een diploma secundair onderwijs, kortgeschoolde 
werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk. Het gaat onder meer 
over vroegtijdige schoolverlaters, oudere werknemers, werknemers met een beperking, 
langdurig werkzoekenden, uitzendkrachten, werknemers met een andere nationaliteit en 
vluchtelingen. Zonder het daarom zo te noemen werken de bedrijven aan een inclusieve 
leercultuur voor kortergeschoolde werknemers: gerichte leertrajecten, leergerichte 
werkplekken, coaching door leidinggevenden, open communicatie en ondersteuning met tools 
en informatie.  

 
 


