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full color waaier / Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). - [S.l.]: Full Color, [s.a.]. - 56 p. 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 full  

De full color waaier is ontwikkeld voor scholen en schoolbesturen die aan de slag willen met 
intercultureel personeelsbeleid. De waaier bestaat uit kaarten waarop activiteiten, tips en 
adressen staan die daarbij kunnen helpen. De full color waaier was een initiatief van Full Color, 
een projectgroep die streeft naar de toename van het aantal allochtone leerkrachten in het 
onderwijs.  

Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd / Van Camp, 
Tinne; Tijtgat, Pieter; Vloeberghs, Lijne; Dammekens, Els; Lafosse, 
Christophe; De Smedt, Bert. - Leuven: Acco, 2015. - 107 p.. - 
(Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek). - ISBN: 978-94-
6292-179-5: 18,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 krac 

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor 
krachtige onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo 

optimaal en efficiënt mogelijk tot leren brengen? Experts uit verschillende lerarenopleidingen 
gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze 
vragen.   Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een 
krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken 
krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief 
leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat 
(differentiatie) en (inter)actief leren. Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de 
slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde.   

Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en 
duurzaam toekomstperspectief: Verslag van een strategische verkenning 
/ Douterlungne, Mia. - [S.l.]: VLOR vlaamse onderwijsraad, 2018. - 89 p. 
URL: https://bit.ly/2Y1nPdC 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 onde  

Vlaanderen heeft een lange traditie van onderwijs aan nieuwkomers, 
maar pieken zoals die in 2015-2016 met een verhoogde instroom van 
vluchtelingen in alle onderwijsniveaus, plaatsen ons voor nieuwe 
uitdagingen. Deze vluchtelingen, veelal uit oorlogsgebied, hebben vaak 

traumas opgelopen voor, tijdens en na hun vlucht. Er zijn grote verschillen in de schoolloopbaan 

 

docAtlas Antwerpen 

https://bit.ly/2Y1nPdC
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en vooropleiding in hun land van herkomst. Soms ontbreken documenten. Het is moeilijk om 
aansluiting te vinden bij het onderwijs hier. In de periode maart 2017-maart 2018 boog een 
denkgroep in de Vlor zich over het thema vluchtelingen en onderwijs. Om het thema te 
verkennen, stelde de Vlor een denkgroep samen met vertegenwoordigers van 
onderwijsverstrekkers, onderwijspersoneel, ouders, leerlingen en studenten, socioculturele en 
socio-economische organisaties, de overheid, het Kinderrechtencommissariaat, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere experts. De strategische verkenning stond stil bij de 
rol van het onderwijs -van kleuter tot volwassenenonderwijs-, maar ook van andere actoren. 
Wat kan onderwijs voor vluchtelingen betekenen? En wat betekenen vluchtelingen voor 
onderwijs? Hoe kunnen initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen bijdragen tot een betere 
toeleiding en omkadering van onderwijs? Wat is verder nodig om onderwijs aan vluchtelingen 
optimaal vorm te geven? Wat kunnen we leren van de aanpak in ons omringende landen? 
Welke rol zien we voor de bredere samenleving weggelegd?  

Schoolcultureel management : handboek voor een levensecht en kleurrijk 
schoolbeleid /  Mahieu, Paul; Verhoeven, Karina. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 143 p.. - ISBN: 978-94-6379-040-6: 25,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 scho 

Dit boek is de neerslag van de professionele ervaring van twee personen 
die de voorbije dertig jaar op hun eigen manier bezig waren met (aspecten 
van) schoolorganisatie en de ontwikkeling ervan. Beide auteurs werkten 
op het domein van de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en 
schoolbeleid: Paul Mahieu als onderzoeker-hoogleraar en Karina 

Verhoeven als coach en trainer van schoolleiders en teams. Het raakvlak tussen de ervaringen 
van hun beiden vormt het thema van dit boek: schoolcultuur.  In dit boek worden die ervaringen 
gesystematiseerd, geconcretiseerd en geïllustreerd. Het boek bevat een theoretisch kader, 
aangevuld met getuigenissen, praktische instrumenten en voorbeelden en is wetenschappelijk 
onderbouwd. Het is geschreven voor mensen in verschillende rollen (schoolbestuur, -leiding, -
begeleiding en verantwoordelijke leerkrachten).  

De terugkeer van het lesgeven / Biesta, Gert. - [Culemborg]: Phronese, 
2018. - 182 p.. - ISBN: 978-94-90120-29-0: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 teru  

Dit boek is een pleidooi voor het herontdekken van het lesgeven en het 
belang van de leraar in het hedendaagse onderwijs.  

 

 NT2-cahier taalkit voor docenten : alles wat een NT-docent wil weten over 
taal / Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2019. - 87 p.. - (NT2-cahiers). - 
ISBN: 978-90-5875-695-4: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 nt2-c  

De taalkit voor docenten biedt een basis aan de NT2-leerkracht in verband met 
de taalverwerving. In dit deel van de NT2-cahiers beschrijft de auteur de eerste- 
en tweedstaalverwerving, de functie, inhoud en vorm van taal, taalvariatie en 
taalverandering.  
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ERK - supplement met nieuwe descriptoren / Deijgers, B.. - [S.l.]: 
Nederlandse Taalunie, 2019. - 284 p.. - (Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, 
Beoordelen): 0,00 euro  
URL: https://bit.ly/2Y1G42K 

Dit is de Nederlandse vertaling van het CEFR Companion Volume, een 
supplement bij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen (ERK). Eind 2017 publiceerde de Raad van Europa 

het CEFR Companion Volume. Het supplement is een aanvulling op het ERK en biedt een 
verbreding van het instrumentarium. Het ERK is een belangrijk referentiekader voor 
taaldocenten die taalvaardigheidsniveaus van hun opleidingen, materialen en dergelijke willen 
positioneren in Europese context. Het ERK onderscheidt zes beheersingsniveaus van een 
vreemde taal: A1, A2, B1, B2, C1, en C2. Elk van de 6 niveaus wordt beschreven of verduidelijkt 
aan de hand van een reeks descriptoren of zinnen die uitdrukken wat je op elk niveau moet 
kunnen doen met een taal wanneer je die schrijft, spreekt, beluistert, leest of ermee in 
interactie gaat. Daarnaast zijn er in het ERK ook nog beschrijvingen of descriptoren die duidelijk 
maken hoe je dat allemaal op elk niveau moet doen en wat je daarvoor moet kennen.  

Alles op een rij... : praktische handreikingen uit onderzoek voor het 
voorgezet onderwijs I / Jelier, Winnifred. - MEPPEL: Ten Brink Uitgevers, 
[s.a.]. - 71 p.. - ISBN: 9789077866412 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 alle  

Deze bundel biedt praktische handreikingen uit onderzoek voor het 
voortgezet onderwijs. Over onderwijs bestaan veel meningen, maar wat 
zijn de feiten? Hoe geef je als leraar goed les? Wat is belangrijk? Alles op 
een rij geeft praktische adviezen op basis van jarenlang 

onderwijsonderzoek. Het helpt je om kritisch naar de praktijk te kijken en om onderzoek als 
uitgangspunt te nemen voor je lessen.  

Blended teaching: Hoe combineer je offline en online 
leren? / Zweegers, Mark; Dekkers,  Milou; Heerkens, 
Kristel; Conradi, Renée. - 's-Hertogenbosch: 
Malmberg, 2018. - 14 p. 
URL: https://bit.ly/2XqVrEA  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 blen ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

Hoe combineer je online en offline leren? En wanneer 
biedt blended teaching ook echt meerwaarde? Deze 

whitepaper onderzoekt voorgaande vragen en reikt praktische tips en tools aan.  

https://bit.ly/2Y1G42K
https://bit.ly/2XqVrEA
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 Het bruggesprek : een opstap naar vormend onderwijs / Luyten, Wilfried. 
- Antwerpen: Garant Uitgevers, 2018. - 187 p.. - ISBN: 978-90-441-3597-
8: 20,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 brug  

In deze publicatie legt de auteur uit wat 'bruggesprekken' zijn en hoe men 
deze gesprekken concreet kan toepassen in het onderwijs. Na een korte 
theoretische duiding, waarbij hij bruggesprekken omschrijft als 
gesprekken waarbij kinderen en jongeren leren verwoorden wat ze 
denken, waarnemen, gewaarworden en willen, biedt hij een waaier van 
mogelijkheden om deze gesprekken concreet gestalte te geven. De vele 
mooi uitgewerkte voorbeelden zorgen ervoor dat het boek hapklaar 
lesmateriaal is voor leerkrachten en begeleiders. De thema's zijn divers 
van aard en zijn nauw gelinkt aan de leefwereld van de kinderen. 

Voorbeelden hiervan zijn: verveling, onzeker zijn, liegen, schaamte, geluk, stilte... Dit boek is 
zeker een opstap naar vormend onderwijs en zal een inspiratiebron zijn voor met name 
basisschoolleerkrachten.  

Doeltreffende didactiek : directe instructie en differentiatie voor de 
lerende leraar / Geerts, Walter; Dijk, Martine; Tulner, Ryanne. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2018. - 175 p.. - ISBN: 978-90-469-0619-4: 19,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 doel 

 Ervaren leraren weten intuïtief welke didactische handigheid ze moeten 
kiezen voor een bepaalde situatie of leerling. Maar hoe pak je het als 
beginnend leraar aan? Hoe oefen je in de praktijk en reflecteer je 

tegelijkertijd op de theorie? Het boek ondersteunt bij het vormgeven van lessen, geeft nieuwe 
inzichten en draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit als leraar.  Dit praktische 
boek kijkt met een didactisch oog naar de werkelijkheid van alledag in de klas en combineert 
die met de onderliggende theorie. Hoofdstuk 1 zoomt in op de methode van didactisch afkijken: 
effectieve handelingen van collega's herkennen en vertalen naar je eigen les. In hoofdstuk 2 
staat het lesmodel directe instructie centraal. In het derde hoofdstuk vind je per lesfase diverse 
activerende werkvormen gericht op het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. 
Hoofdstuk 4 over differentiatie biedt diverse handreikingen bij het omgaan met verschillen 
tussen leerlingen met behulp van de cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. 
Tot slot verbindt het vijfde hoofdstuk actuele ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, 
opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd leren, met activerende werkvormen, 
differentiatie en de 21e eeuwse vaardigheden.  Dit boek is geschreven voor studenten van 
tweedegraads lerarenopleidingen, maar biedt ook verdieping voor studenten van eerstegraads 
lerarenopleidingen en (startende) professionals.  

Slim differentiëren : praktijkboek binnenklasdifferentiatie voor leerkrachten / Smets, Wouter. - 
Wommelgem: Van In, 2018. - 120 p.. - ISBN: 978-90-306-8810-5 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 slim  

Als leerkracht word je vandaag in toenemende mate geconfronteerd met diversiteit in de klas, 
waardoor de nood aan binnenklasdifferentiatie groeit. Dat roept allerlei praktische vragen op: 
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Wat doe ik met leerlingen die een basis missen? Hoe vermijd ik eindeloos tijdverlies tijdens 
remediëringssessies? Hoe zorg ik dat sterke leerlingen geen nadeel ondervinden van de focus 
op tragere leerlingen? Hoe vermijd ik chaos in de klas tijdens groepswerk? Hoe stem ik 
instructies af op de instructiebehoefte van mijn leerlingen? Hoe realiseer ik mijn leerplan bij 
alle leerlingen? Of: hoe zorg ik dat alle leerlingen de eindtermen behalen? Hoe zorg ik dat snelle 
of geïnteresseerde leerlingen geprikkeld blijven? Hoe verkrijg ik een actieve leerhouding bij al 
mijn leerlingen?   Dit boek reikt je een reeks inzichten aan om deze en andere vragen over 
binnenklasdifferentiatie op te lossen. Differentiatie helemaal onder de knie krijgen is geen 
makkelijke opdracht. Toch kan starten met binnenklasdifferentiatie laagdrempelig zijn. We 
verzamelen een reeks ideeën waarmee je zelf aan de slag kan, of je nu veel of weinig ervaring 
met differentiatie hebt. We delen ervaringen van leerkrachten die er al mee aan de slag zijn, 
en kijken ook open naar de voor- en nadelen van alle leerstrategieën die we voorstellen. Zo kun 
je als leerkracht verstandig inspelen op de verschillen in je klas en slim differentiëren.   

Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team / Bakx, Anouke; Jacobs , 
Gaby; Van den Bergh, Linda; Diemel, Karin. - [Huizen]: Pica, 2017. - 119 
p.. - (Leiderschap in de onderwijspraktijk). - ISBN: 978-94-92525-01-7: 25 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 werk 

Alles in het onderwijs staat, vanuit de maakbaarheidsgedachte in beleid en 
toezicht, in het teken van verhoging van de schoolopbrengsten. Ook de 
professionalisering van schoolteams staat in dit perspectief, vanuit de 

onderwijskundige opdracht om leergroei van kinderen te maximaliseren in samenhang met een 
brede sociaal-emotionele persoonsontwikkeling. Een nuttig instrument daarbij is 
'pedagogische sensitiviteit', de centrale thematiek van deze uitgave. Nadat het onderwerp is 
beschreven en gewaardeerd in de context van schoolontwikkeling en teamprofessionalisering, 
focust de uitgave zich op de transformatieve rol van de schoolleider, cruciaal voor de realisatie 
van deze randvoorwaarde voor een veilige en rijke ontwikkeling van lerenden.  

School, ouders en wijk: samen opvoeden : op weg naar een vreedzame 
opvoedgemeenschap / Pauw, Leo. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 70 
p.. - ISBN: 978-90-8850-867-7: 14,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 scho 

Dit boek wil een pleidooi zijn voor een opvoedgemeenschap: een 
gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk rondom de 
opvoeding van kinderen. Het wil ook een concrete handreiking zijn dat een 
antwoord geeft op de vraag hoe we rondom basisscholen kunnen komen 

tot een échte gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid. Hierbij komen de concepten 
Vreedzame School en Vreedzame Wijk aan bod.  
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inspiratiegids: vijf uitdagingen voor gemengde scholen / Albertijn, 
Michel; Stevens, Kwinten; Van Boxem, Lotte. - Antwerpen: School in 
zicht, 2014. - 42 p. 
URL: http://schoolinzicht.be/ 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 vijf ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

School in zicht werkte de afgelopen jaren samen met 93 kleuterscholen 
en lagere scholen die voor veel kansrijke ouders uit de buurt geen optie 

waren. Het project begeleidde ruim 750 kansrijke ouders bij hun schoolkeuze. Meer dan 500 
van hen kozen nadien overtuigd voor een zeer gemengde school of concentratieschool - dikwijls 
tegen hun oorspronkelijke verwachtingen in. Op basis van talrijke gesprekken met ouders, 
directies, leerkrachten en onderwijsprofessionals werd deze inspiratiegids opgesteld. Hij 
bundelt inspirerende voorbeelden over vijf uitdagingen voor gemengde scholen: ouderraden, 
geschreven communicatie aan ouders, contact bevorderen tussen ouders, verjaardagsfeestjes, 
klassamenstelling. 

Duidelijk Nederlands op school: hoe communiceer je met ouders? Tips 
voor Nederlandstalige basisscholen in Brussel / Huis van het Nederlands 
Brussel. - Brussel: Huis van het Nederlands Brussel, 2019. - 97 p. 
URL: https://bit.ly/2XukIOw 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 duid  
Vindplaats Turnhout: dg 6 duid 

Voor basis - en secundaire scholen is ouderbetrokkenheid een must. 
Alleen is het niet altijd evident om die ouderbetrokkenheid te realiseren. 

In een meertalige context lijkt dit voor sommige scholen echter een heel moeilijke opdracht. 
Deze gids bestaat uit 7 themas met tips om in Duidelijk Nederlands te communiceren. Ze bevat 
ook een lijst met veel gebruikte schoolwoordenschat vertaald naar het Frans en Engels. De 7 
thema’s zijn: bezoek aan de school, inschrijvingsgesprek, infomoment, schoolpoortgesprek , 
algemene communicatie met ouders, oudercontact, conflict- of slechtnieuwsgesprek. In elk 
hoofdstuk zijn concrete tips te vinden. Ook zijn er per onderdeel lijsten met duidelijke, 
eenvoudige zinnen die je kan gebruiken in je communicatie. De lijst werd telkens vertaald in 
het Frans en het Engels.  

 

http://schoolinzicht.be/
https://bit.ly/2XukIOw
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Brugfiguren in een landelijke omgeving: schoolvoorbeeld van een 
welzijnsproject / Van Landegem, Nancy; Beernaert, Bart; Braet, Tom; 
Depotter, Ides; Kluppels, Kirsten; Lippens, Larissa; Pieters, Annemieke; 
Verkest, Lieven; Verkinderen, Stijn; Vertriest, Elise; Van Landegem, Nancy. 
- Wingene: OCMW-Wingene, 2018. - 60 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 brug 

Brugfiguren bestaan al langer in stedelijke context, maar ook landelijke 
gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de problematiek van 

(verdoken) armoede, kinderarmoede, gezinnen die het moeilijk hebben, instroom van gezinnen 
van buitenlandse afkomst, enz. Dit brugcahier is een neerslag van een welzijnsproject door het 
OCMW, Samenlevingsopbouw en het lokale basisonderwijsin een landelijke context, het West-
Vlaamse Wingene. Het is opgesplitst in twee delen: een inspiratieboek inspiratieboek met 
theorie en een praktijkboek met tips, visie en terugblik van actoren, achtergrondinformatie en 
links.  

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.  

 

Die droom heb ik nog steeds : schoolloopbanen en levensverhalen van 
jongeren in een diverse samenleving / Terwel, Jan; Van de Koot-Dees, 
Danielle; Rodrigues, Rosa. - Antwerpen: Garant, 2018. - 222 p.. - ISBN: 
978-90-441-3617-3: 25.50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 died 

Welke dromen hebben jongeren? Hoe verloopt hun schoolloopbaan? 
Welke factoren dragen bij aan het slagen? Waar liggende gemiste kansen 
en hoe kijken jongeren er zelf op terug? Dit is het verslag van een langdurig 

onderzoek onder 239 leerlingen van 10 tot 28 jaar. In dit onderzoek staan tien verhalen centraal 
van tien jongeren die rond hun 10de en rond hun 28ste jaar opnieuw werden geïnterviewd. Die 
gesprekken werden geanalyseerd naar een patroon van succesfactoren of struikelblokken. De 
omgeving, hulpbronnen en het schoolsysteem komen aan bod. Dit boek is geschreven voor 
iedereen die betrokken is bij onderwijs, onderzoek en begeleiding van jongeren.  

http://www.caleidoscoop.be/
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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.  

Hoe de straat de school binnendringt : denken vanuit de pedagogische 
driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur / El 
Hadioui, Iliass. - Amsterdam: Van Gennep, 2017. - 144 p.. - ISBN: 978-94-
6164-402-2: 16,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 hoed 

In toenemende mate zien we in de grote steden onder jongeren een 
straatcultuur ontstaan. Daarin ontwikkelt zich een cultuur met eigen codes, 
waarin bescherming van de eigen eer, respect, het voorkomen van 
gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject overheersen. De 

auteur stelt vast dat deze codes op alle fronten conflicteren met de leefwereld en de cultuur 
van de school. Uitgebreid wordt ingegaan op de maatschappelijke relevantie van dit thema, dat 
uitmondt in de pedagogische driehoek, waarin school, thuis en straat elkaar ontmoeten. In deze 
situatie is er regelmatig sprake van een mismatch. Het gaat dan om onderling tegenstrijdige 
socialisatieboodschappen in verschillende domeinen. Veel inside informatie wordt gegeven 
over de achtergronden van de straatcultuur, met veel voorbeelden. In het laatste hoofdstuk 
worden suggesties gedaan voor verandering en voor ontmoeting. In veel gevallen gaat het dan 
om een ingrijpende verandering, waarbij vanuit een totaal ander perspectief gekeken moet 
worden naar de culturen en de spanningen daartussen   De auteur is als socioloog verbonden 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en schreef dit essay voor mensen in het onderwijs, 
het welzijn, de gemeenten en zorginstellingen.  

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en opleiding / [s.n.]. - Baarn: Bekadidact, [s.a.].. - 
ISBN: 0165-6260: 48,50 euro  
URL: http://www.jsw-online.nl 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw ; TABLETS  
Vindplaats Turnhout: TABLETS 

 'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs 
en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch 

in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot wereldoriëntatie en expressie. 
Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek en sociaal-emotionele 

http://www.hjk-online.nl/
http://www.jsw-online.nl/
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ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare werkbladen en 
handige lessuggeties. Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".  

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.  

 

Leren duaal leren / Dekocker, Vickie; Sodermans, An Katrien; Kyndt, Eva; 
Aerts, Jan; Wille, Bart; Gijbels, David; Soltic, Joerie; Vanstipelen, Dirk; 
Yperman, Krispijn; Tindemans, Bruno. - Leuven: Acco, 2018. - 136 p.. - 
ISBN: 978-94-6344-212-1: 28 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 lere  

 Duaal leren is een vorm van leren op de werkplek: de leerling leert een 
groot deel van de arbeidscompetenties in een reële werksituatie. Het 
beoogt een triple win: voor jongeren, die op een praktijkgerichte manier 

competenties verwerven; voor ondernemingen, die bijdragen aan de vorming van toekomstige 
arbeidskrachten; voor de samenleving, omdat duaal leren resulteert in een betere afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder 
(jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid en meer instroom van competente jongeren in 
knelpuntberoepen.  De redacteurs van dit boek zijn nauw betrokken bij pilootprojecten over 
duaal leren. Zo kwamen ze tot vernieuwende denkpistes en verzamelden ze diverse 
praktijkvoorbeelden van duaal leren. Met dit boek reiken ze handvatten aan voor 
beleidsmakers en mensen die in de praktijk staan.   

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,...  

 

https://www.klasse.be/
http://www.levendetalen.nl/
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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.  

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.  

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.  

Pedagogiek in Praktijk. Magazine / [s.n.]. - Amsterdam: SWP, [s.a.].. - 
ISBN: 1382-3272: 79,33 (6 nrs.) euro  
URL: http://www.pedagogiek.nu                                                      
Vindplaats Antwerpen: ro 1 peda 

Pedagogiek in Praktijk Magazine (PiP) verschijnt tweemaandelijks. Het 
tijdschrift biedt praktijkgerichte informatie over opvoeding en onderwijs. 
Op toegankelijke wijze houdt het tijdschrift professionele opvoeders, 
leerkrachten en geïnteresseerde ouders op de hoogte van 

wetenschappelijk onderzoek en nieuws uit de pedagogische werkvelden. Pedagogiek in Praktijk 
is daarnaast een platform voor discussie over pedagogische vraagstukken.  

http://www.lt-tijdschriften.nl/
http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/
http://www.onderwijskrant.be/
http://www.pedagogiek.nu/
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Peuters en kleuters zijn geen leerlingen / Goorhuis-Brouwer, Sieneke M.. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 101 p.. - ISBN: 978-90-8850-862-2: 
12.50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 peut 

Ondanks de wetenschap dat peuters en kleuters anders benaderd moeten 
worden dan leerlingen, blijft binnen het huidige onderwijs voor hen de 
nadruk liggen op cognitieve vaardigheden. Didactische methoden worden 
als spelletje gepresenteerd, maar dit gaat ten koste van het vrije spel waarin 

en waardoor kinderen vaardigheden ontwikkelen die voorbereiden op schoolse vaardigheden. 
Ook wordt er gepropageerd dat volwassenen actief met de kinderen mee moeten spelen en 
het spel wendingen moeten geven. Moeten volwassenen actief meespelen met het kinderspel? 
Alleen als de kinderen erom vragen. Als er spontaan gespeeld wordt kan de volwassene maar 
het beste op zijn handen blijven zitten. De volwassene observeert en grijpt alleen in als de 
kinderen even niet meer weten wat ze zullen doen, of als er ruzie wordt gemaakt. Verder 
moeten we gewoon vertrouwen hebben in de ontwikkelingsmogelijkheden die het kleuterspel 
biedt.   De auteur pleit ervoor dat er in de peuter- en kleuterperiode ruimte moet zijn voor 
groei van de persoonlijkheid, waaraan kinderen eigenwaarde ontlenen. Het sociaal-emotionele 
welbevinden van jonge kinderen is het eerste opvoedingsdoel. Pas daarna gaat het schoolse 
leren een belangrijke rol spelen.  

School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen: Garant, [s.a.].: 
32,00 euro  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho 

School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het biedt 
leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs een handreiking bij 
de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. brede achtergrondinformatie, 
lesschetsen en leermaterialen. Ook voor studenten van de 
lerarenopleiding is het interessant leesvoer. Daarnaast biedt het tijdschrift 
ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan 

onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten, 
navormingscentra enz. worden aangeboden.  

Spelen en leren op school / Dobber, Marjolein; Van Oers, Bert. - Assen: 
Koninklijke Van Gorcum, 2018. - 177 p.. - ISBN: 978-90-232-5215-3: 29.95 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 spel 

 Spelactiviteiten geven kinderen de mogelijkheid om vanuit betrokkenheid 
en met een bepaalde mate van vrijheid steeds meer volgens regels te 
handelen. Spel kan veel verschillende vormen hebben, zoals rollenspel, 
buitenspel, sport of onderzoek als spel. Zo kan spel binnen allerlei 

vakgebieden ingezet worden, zoals bij rekenen, taal, geschiedenis, muziek en bewegen.  
Leerkrachten zorgen ervoor dat spelactiviteiten meerwaarde krijgen voor de ontwikkeling van 
kinderen. De leerkracht denkt vooraf na over de inrichting van de ruimte, speelt mee, doet 
handelingen voor, voert goede gesprekken en reflecteert en evalueert, ook samen met de 
kinderen.  
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 De taxonomie van Bloom in de klas : een inspiratieboek voor de 
leraar / Rombaut, Eef; Molein, Ingrid; Van Severen, Tine. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 271 p.. - ISBN: 978-94-6337-
167-4: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 taxo 

Met de modernisering van het secundair onderwijs in 
Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de 
communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten 

en leerlingen optimaal af te stemmen, worden de eindtermen en leerplannen uitgeschreven 
op basis van de herziene taxonomie van Bloom, door Krathwohl & Anderson. Dit boek 
analyseert in drie delen hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen de 
eindtermen kunnen bereiken.  

Help, onze school is gekleurd! : de toekomst begint in het onderwijs / De 
Jong, Machteld; Nelis, Huub. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018. - 432 
p.. - ISBN: 978-90-388-0377-7. - ISBN: 903880377X: 24.99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 help  

Een van de grootste maatschappelijke problemen van het onderwijs en de 
samenleving komt uitgebreid en sterk onderbouwd aan de orde: hoe gaan 
we om met diversiteit op scholen? De diversiteit op basis van etniciteit staat 
centraal. Interviews, eigen observaties, praktijkervaringen en 
literatuuronderzoek werpen licht op vrijwel alle aspecten van de positie van 

jongeren met een migratieachtergrond. De school speelt een zeer markante rol als "plek waar 
alle verschillen samenkomen'. Op veel scholen leidt dit tot dilemma's: op welke manier moet 
er worden omgegaan met leerlingen met andere wortels? De urgentie van deze problemen is 
groot: het studiesucces van allochtone jongeren is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun 
autochtone leeftijdsgenoten, en veel jongeren uit de derde en vierde generatie voelen zich 
minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders.  

Language awareness in multilingual classrooms in Europe : from theory to 
practice / Helot, Christine; Frijns, Carolien; Gorp, Koen van; Sierens, Sven. 
- [S.l.]: De Gruyter, 2018. - xii, 305 pages. - ISBN: 2018934547. - ISBN: 978-
1-5015-1043-4. - ISBN: 978-1-5015-0132-6. - ISBN: 978-1-5015-0134-0. - 
ISBN: 978-1-5015-1043-4 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 lang 

Deze publicatie behandelt volgende vragen: Wat is taalbewustzijn? Hoe 
kan deze aanpak toegepast worden in relatie tot meertalig onderwijs 

vandaag? Hoe kan het geïmplementeerd worden bij leerders van alle leeftijden? Welke soorten 
methodologieën zijn er ontwikkeld om taalbewustzijn te leren en welk soort kennis wordt 
ermee aangeleerd?  
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Autisme of taalontwikkelingsstoornis? / Kamphuis, Diënne. - Antwerpen: 
Garant, 2017. - 138 p.. - ISBN: 978-90-441-3536-7: 23.00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 5 auti 

Hoewel autisme (ASS) en taalontwikkelingsstoornis (TOS) verschillende 
diagnoses zijn, bestaan er in de praktijk grote overlappingen. Vaak gaat 
het om kinderen die zich terugtrekken uit communicatieve situaties, 
omdat ze er minder goed in zijn. Dit boek is gebaseerd op de ervaring van 
een moeder die twee kinderen heeft met ieder een diagnose. Ze geeft 
een reeks voorbeelden uit de praktijk van waargebeurde situaties van 

kinderen van 3 tot 23 jaar, waar het spaak loopt op het gebied van communicatie. Daarna geeft 
ze commentaar op de situaties en tips om hier beter mee om te gaan.  

 Kinderen leren initiatieven nemen in communicatie: toegang tot 
communicatie en geletterdheid voor kinderen met een meervoudige 
beperking / van Balkom, Hans. - [S.l.]: acco, 2018. - 447 p.. - ISBN: 
9789492398192 
Vindplaats Antwerpen: ro 5 kind 

 KLIN© is een programma ontwikkeld voor kinderen met communicatief 
meervoudige beperkingen (CMB) van 3 tot 12 jaar en hun ouders, 
behandelaars en leerkrachten. Het KLIN©-programma biedt een 

aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan worden ingevuld. Centraal 
staat de toepassing van communicatie ondersteunende systemen, zoals aangepaste of 
vereenvoudigde gebaren, pictogrammen, verwijzers en spraakcomputers. KLIN© is geen 
vastomlijnde methode, maar een werkwijze die bestaande onderwijs- en 
behandelingsprogramma's communicatief toegankelijk maakt. Uitgangspunt is het bevorderen 
van het ontwikkelings- en leerperspectief van het kind. De daartoe benodigde aanpassingen en 
communicatieondersteuning betreffen zowel het kind met CMB als de directe omgeving, 
inclusief het taalaanbod. KLIN© is als interventie- en ondersteuningsprogramma uitgewerkt 
door Stichting Milo. De basis-ingrediënten van waaruit Milo de pijlers en werkwijze voor KLIN© 
heeft ontwikkeld, zijn ontleend aan de gepubliceerde resultaten van een tweetal Europese 
onderzoeksprojecten, uitgevoerd door Radboud Universiteit Nijmegen, Koninklijke Kentalis in 
Sint-Michielsgestel, Stichting Radar in Maastricht, het Koninklijke Instituut voor Doven en 
Spraakgestoorden (KIDS) in Hasselt en het Koninklijke Orthopedagogisch Centrum (KOCA) in 
Antwerpen tussen 2004 en 2009. Dit handboek is bedoeld als verantwoording, gids of 
handleiding voor kennis- en praktijkwerkers bij het opzetten en uitvoeren van interventie- en 
ondersteuningstrajecten voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen met CMB en hun 
ouders. Er zijn verschillende praktijkgidsen en prentenboeken die handvatten bieden voor 
uitwerking in de praktijk. Hans van Balkom is psycholinguïst en bijzonder hoogleraar 
Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen 
aan het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen en is 
werkzaam bij Koninklijke Kentalis en de door hemzelf opgerichte Stichting Milo. Hij bedacht en 
initieerde KLIN©.  
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Divers gezind / Buysse, Isolde; Mertens, Nana; Matthys, Koen. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018. - 116 p.. - ISBN: 978-94-6337-151-3: 
19.99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 dive 

 Meer en meer jongeren groeien vandaag op in verschillende soorten 
gezinnen. Eén op vier Vlaamse jongeren ervaart minstens één 
gezinsverandering (scheiding van de ouders, het verlies van een gezinslid, 
een nieuwe partner bij een ouder, enz.) voor zijn of haar 18de verjaardag. 

Sommige jongeren ondervinden hier nauwelijks negatieve gevolgen van. Voor anderen 
betekenen deze veranderingen een grote uitdaging voor het fysisch en psychisch welbevinden, 
zowel thuis als op school. Ook scholen en leerkrachten staan voor de uitdaging om met die 
veranderende gezinnen om te gaan. Wat met gescheiden ouders en het oudercontact? Wat 
met examens na het verlies van een ouder? Wat kan je als school doen voor leerlingen uit 
verschillende soorten gezinnen? Divers gezin(d) biedt concrete handvaten om met 
veranderingen in gezinnen om te gaan op school en in de klas. Het boek bevat 
achtergrondinformatie over de diverse gezinssamenstellingen in Vlaanderen, allerhande tips 
en tricks voor inclusief gezinsbeleid op school en uitgewerkte werkvormen rond 
gezinsveranderingen en gezinsvormen die toepasbaar zijn in verschillende vakken en graden.  

Klasmanagement en reflectie : naar een schoolbrede aanpak / Valcke, 
Martin; De Craene, Brigitte. - Gent: Academia Press, 2017. - 272 p.. - 
ISBN: 978-94-014-4313-5: 32.50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 klas  

Dit handboek vertrekt vanuit de meest recente inzichten rond 
klasmanagement. De klassieke visie waarbij klasmanagement wordt 
verengd tot ""discipline, regels, straffen, belonen"" wordt verlaten. 
Klasmanagement wordt verruimd tot alle beslissingen die een leerkracht 

neemt bij het plannen en implementeren van instructie zodat hij/zij optimaal de leerdoelen kan 
nastreven en bereiken.  

Leren omgaan met diversiteit in de klas : het GOL(L)D-concept in de 
praktijk / Van de Putte, Inge; De Schauwer, Elisabeth. - Gent: Academia 
Press, 2018. - 326 p.. - ISBN: 978-94-014-4586-3: 29,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 lere | Vindplaats Turnhout: ro 6 lere 

Met een steeds diversere samenleving en inclusiemaatregelen zoals het 
M-decreet evolueren we meer en meer naar een onderwijspraktijk waarbij 
het zorgcontinuüm in iedere school terug te vinden is. Van de leerkracht 
wordt verwacht dat hij participatie van de gehele klasgroep garandeert. 
Daarom is een activerende ondersteuning nodig, zodat de leraar de regie 

van de concrete klaspraktijk in handen kan houden. Vanuit deze visie werd het 
ondersteuningsconcept GOL(L)D (Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met 
Diversiteit) ontwikkeld. Het boek biedt een theoretisch kader, maar tracht ook meer te zijn met 
een brede focus op implementatie en praktische casussen als startpunt voor leervragen. Het 
concept is gericht op ondersteuners, maar kan ook inzichten bieden voor de leerkracht zelf. Op 
de website docenten.academiapress.be kan je nog extra downloads bekomen mits registratie.  
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 Lessen in orde in het mbo : handboek voor de onderwijspraktijk / Teitler, 
Peter. - Bussum: Coutinho, 2015. - 411 p.. - ISBN: 978-90-469-0492-3: 
34,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 less  

 Lessen in orde in het mbo is geschreven voor (aanstaande) docenten en 
andere betrokkenen die de kwaliteit van het mbo-onderwijs willen 
verbeteren. Mbo-onderwijs is de Nederlands versie van het Vlaamse BSO.  
Het boek biedt een werkklimaat stimulerende aanpak volgens de 'Whole 

School Approach'. Deze methodiek is uitgewerkt in vijf samenhangende delen: klas, school, 
leraar, student en ouder. Elk deel bestaat uit hoofdstukken met strategieën en methoden voor 
praktijksituaties. Het boek bevat onder meer een leerlijn voor het bevorderen van 
zelfstandigheid van studenten, handvatten om een gezamenlijke aanpak door docenten op te 
zetten en geeft inzicht in de invloed van straatcultuur op de schoolcultuur. Ook is er aandacht 
voor zorgleerlingen en groepsprocessen.  

Professionele leergemeenschappen : een inleiding / Verbiest, Eric. - 
Antwerpen: Garant Uitgevers, 2018. - 121 p.. - ISBN: 978-90-441-3469-8: 
19,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prof 

 Verbiest legt uit hoe de school een professionele leergemeenschap kan 
worden, waarin leraren samenwerken en samen leren. Hij beschrijft 
kenmerken en effecten van een professionele leergemeenschap, legt uit 
welke interventies belangrijk zijn en wat de rol van de schoolleider is. Met 

vragenlijsten, kijkwijzers etc.  

Regisseer je klas : theorie bij het oefeningenboek klasmanagement / Struyf, 
Elke; Verbeeck, Gilberte. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2017. - 153 p.. - 
ISBN: 978-94-6337-078-3: 23.50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 regi  

In deze publicatie brengen de auteurs, beiden onderwijskundigen, ons een 
rijke en gevarieerde theorie over klasmanagement. Beginnende en ervaren 
leerkrachten zijn vaak op zoek naar tools om onder meer moeilijke klassen 
aan te pakken, hoe belonen en straffen het beste gebeurt ...  Aan de hand 
van sprekende voorbeelden van klasmanagement behandelen de auteurs 

de nodige effectieve klasmanagementvaardigheden voor leerkrachten. Heel veel onderwerpen 
die bijdragen aan effectief klasmanagement komen aan bod. Het boek bestaat uit 16 
hoofdstukken, gebundeld in 3 grote delen. Elk deel heeft eigen accenten en is opgebouwd 
volgens een bepaald stramien. De auteurs starten steeds met een casus en koppelen daar de 
theoretische inzichten aan vast. Bij dit boek is een oefenboek voorzien dat de theorie omzet in 
de dagelijkse praktijk. Het boek kan zeer goed gebruikt worden in allerlei opleidingen, maar ook 
voor zelfstudie is het een uitstekend werk.  
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De traumasensitieve school : een andere kijk op gedragsproblemen in de 
klas / Horeweg, Anton. - Houten: LannooCampus, 2018. - 349 p.. - ISBN: 
978-94-014-4288-6: 34,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 trau  
Vindplaats Turnhout: ro 6 trau 

Er lopen op school veel getraumatiseerde kinderen rond. Hoe herken je 
hen? Hoe help je hen om te gaan met hun vaak overweldigende emoties 
en moeilijk gedrag? Hoe zorg je dat school een veilige omgeving voor 

getraumatiseerde kinderen wordt waar zij weer nieuwe positieve ervaringen opdoen? Dit boek 
biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan op de 
ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het 
een buitengewoon praktisch boek dat leraren, begeleiders, zorgcoördinatoren en 
leidinggevenden kunnen gebruiken om de school en de klas traumasensitief te maken. 
Informatieve bijlagen zijn met een code in het boek van de website te downloaden.  

Veerkrachtig voor de klas : oplossingsgericht werken met je sterktes : 
toolboek / Jehaes, Annick; Rouffa, Michael. - Brussel: Uitgeverij Politeia nv, 
2017. - 155 p.. - ISBN: 978-2-509-03143-3: 35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 veer  

Leerkrachten die een goed beeld hebben over zichzelf en hun functioneren, 
staan veerkrachtiger voor de klas. Ze zijn minder snel uitgeblust, hebben 
meer zelfvertrouwen, energie en werkplezier. Door te reflecteren over de 
verschillende lagen van hun persoonlijkheid kunnen leerkrachten hun 

loopbaan waarderend in kaart brengen en achterhalen wat zij wensen voor hun toekomst in 
het onderwijs. In Veerkrachtig voor de klas overloopt Annick Jehaes de diverse facetten van het 
leerkrachtenbestaan en pakt op een oplossingsgerichte wijze belemmeringen aan. 
Leerkrachten worden uitgenodigd om met een persoonlijk stappenplan en concrete acties te 
werken aan meer veerkracht.  

De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen : een inleiding tot de 
variatietaalkunde / De Sutter, Gert. - Leuven: Acco, 2017. - 356 p.. - ISBN: 
978-94-6344-243-5: 32,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 vele  

De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen biedt een volledig, 
actueel en wetenschappelijk overzicht van de huidige taalsituatie in 
Vlaanderen. Het gaat in op de historische ontwikkeling van het Nederlands 
in Vlaanderen, de veranderende relatie met het Nederlandse Nederlands, 
de groeiende populariteit van de zogenaamde tussentaal en de 

onstopbare dialecterosie, met onvermijdelijke gevolgen voor taalnormen en taalbeleid. Het 
boek kijkt ook naar de manier waarop gewone taalgebruikers kijken naar taalvariatie en gaat 
dieper in op ontwikkelingen die door veel taalgebruikers als nefast beschouwd worden: de 
massale overname van Engelse woorden en constructies, de invloed van sociale media op vorm 
en structuur van het Nederlands en het taalgebruik van jongeren met een andere etnische 
achtergrond.  



19 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Wat doen goede leraren anders / Ottenhof, Frans; Rozing, Gerard. - 
Meppel: Ten Brink uitgevers, 2018. - 208 p.. - ISBN: 978-90-77866-45-0: 
22.20 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 watd  
Vindplaats Turnhout: ro 6 watd  

 Onderwijs is een ambacht. Het lokaal is de werkplek waar de leerkracht 
met leerlingen aan de slag gaat en waarbij hij/zij veel vrijheid heeft om het 
onderwijs op zijn/haar manier in te richten. Het vraagt veel van je om 

leraar te zijn en je wordt uitgedaagd om je hele onderwijsleven je af te vragen: Hoe kan het 
beter? Het antwoord op die vraag hebben de auteurs vaak gevonden bij de leraren en 
leraressen die zij zelf heel goed vonden; door zich af te vragen wat zij anders deden. Voor dit 
boekje hebben ze ook gezocht in de onderwijskundige literatuur. Maar de dagelijkse praktijk 
vormde uiteraard ook een belangrijke bron van inspiratie.  Dit boek beslaat 15 thema's zoals: 
motivatie, de start van de les, onderwijs en stress, maak je eigen onderwijs, zelfstandig werken, 
toetsen, drukte in de klas. Elk thema begint met een herkenbare observatie uit het leslokaal, 
een inleiding, praktische informatie en een goede werkvorm. Tot slot een bron: een 
onderwijsboek of documentaire die je gelezen of gezien moet hebben.  Frans Ottenhof en 
Gerard Rozing zijn leraar en schrijven over onderwijs voor het blad van 12 tot 18. Daarnaast 
verzorgen zij trainingen voor docenten.  
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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).  

Feedback versterkt leren in de Les / Stichting Les. - [S.l.]: Script 
Factory, 2012. - 12 p. (kijkwijzer), 28 p. powerpoint, dvd 
Vindplaats Antwerpen: bl 2 feed  
Vindplaats Turnhout: bl 2 feed  

 
Deze dvd werd uitgegeven n.a.v. het congres "30 jaar Les". Deze 
dvd laat zien hoe feedback geven aan leerlingen bijdraagt aan 
succesvol taalonderwijs. In vier lessen en een vraaggesprek, in vijf 

verschillende onderwijstypen speelt feedback een centrale rol. U kunt zien wat er in de les 
gebeurt, hoe de docent reageert en wat hij denkt. Bevat reportages in een instroomgroep 
middelbaar beroepsonderwijs, bij een groep examentraining Staatsexamen NT2 (niveau A2-
B1), bij een groep studenten aan de universiteit van Amsterdam met de methode Dictoglos, de 
laatste bijdrage is een gesprek met een docent in een opleiding autoschadehersteller.  

Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk / [s.n.]. - Meppel: 
Uitgeverij School, [s.a.].. - ISBN: 1572-4085: 44,50 euro  
URL: https://didactiefonline.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.  

 

http://www.tijdschriftles.nl/
https://didactiefonline.nl/
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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. 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.  

 

FONS / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2015. - 48 p. 
URL: http://tijdschriftfons.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons | Vindplaats Turnhout: ro 6 fons 

 FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- 
en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te 
raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de 
hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en 

onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...  

 
 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. 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.  

http://tijdschriftfons.be/
http://www.welwijs.be/
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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.  

Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - Enschede: 
SLO, [s.a.]. - 2 nummers per jaar. - ISBN: 1879-4548: 0,00 EUR  
URL: http://www.slo.nl/primair/nieuwsbrieven/taal/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd 

Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is bestemd voor 
opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die 
als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs; het wil de samenwerking 
binnen deze groep bevorderen. Het tijdschrift is kosteloos voor alle 

opleiders Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van 
schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat gedownload worden van de 
website.  

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,...  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.slo.nl/primair/nieuwsbrieven/taal/
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/tijdschriften/impuls
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Boekstart-groeimeter / Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, [s.a.]. 
URL: https://www.boekstart.be/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 boek  
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.1 boek 

Met deze groeimeter kunnen ouders niet alleen de groei van hun kind opvolgen, 
maar ook de verschillende voorleesfases. Bij iedere voorleesfase hoort een 
filmpje in verschillende talen. De filmpjes vind je terug door de QR-codes te 
scannen. De groeimeter hoort bij het project Boekstart. Dat wil ouders samen 

met hun baby's en peuters laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je voor het 
leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, 
gaat er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor hen open.   

 Jong met een hart voor familie : hoe jongeren denken over gezinnen / 
Emmery, Kathleen. - Leuven: LannooCampus, 2015. - 196 p.. - ISBN: 978-
94-014-2901-6: 24.99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 jong  

Wat denken jongeren van vandaag over gezin en familie? Wat vinden ze 
belangrijk? Welk gezin dromen jongeren voor zichzelf? Over jongeren 
praten we al te gemakkelijk in stereotypen. Jonge mensen zijn 'naïef', ze 
leven in hun eigen wereld. Of ze betekenen alleen maar overlast. Dat beeld 

klopt niet. Dit boek bundelt de reacties van tientallen jongeren op de vraag hoe ze tegenover 
hun gezin staan en welk gezin ze voor zichzelf dromen. Keer op keer blijkt uit hun getuigenissen 
hoe sterk jonge mensen zich engageren, voor hun gezin maar ook voor hun buurt en hun 
omgeving. Jong met een hart voor familie brengt gefundeerde onderzoeksresultaten en 
herkenbare verhalen van jongeren uit diverse en flexibele gezinnen van vandaag. Geen 
probleem-, hang- of radicaliserende jongeren, maar gewone meisjes en jongens die de 
gezinnen van morgen zullen vormgeven.  

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.  

https://www.boekstart.be/
http://www.kiddo.net/
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Kiekeboem! : hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en 
geweld / Meijer, Yael. -  Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 141 
p.. - ISBN: 978-90-8850-835-6: 22,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kiek 

Wat doet het met een kind als het opgroeit in een gezin waarin 
sprake is van misbruik, geweld of emotionele verwaarlozing? En 
hoe kun je dat als professional signaleren en daarna ondersteuning 
bieden? Dat zijn de vragen die de basis vormen van dit handboek, 
dat is ontstaan als antwoord op de behoefte van veel 

hulpverleners: de hulp aan deze kinderen en gezinnen verder professionaliseren aan de hand 
van wetenschappelijke ontwikkelingen en theoretische inzichten. Dit boek spitst zich vooral toe 
op kinderen van nul tot zes jaar, omdat die vaak buiten beeld blijven bij de bespreking van deze 
problematiek. Er wordt verteld wat voor hen de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld, 
die zelfs de hele verdere ontwikkeling van deze kinderen kunnen tekenen tot in de 
volwassenheid aan toe. Ook wordt er ingegaan op de factoren waarop je, als hulpverlener, kunt 
letten om deze problemen vroegtijdig te herkennen. En hoe je als ouders direct ondersteuning 
kunt bieden.  

Lastige kinderen? heb jij even geluk : omdenken in opvoeding en 
onderwijs / Gunster, Berthold. - Utrecht: Lev, 2017. - 347 p.. - ISBN: 978-
94-005-0211-6: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 last 

Kinderen? Stop met ze op te voeden. Het is vastdenken: kijken naar wat er 
niet is en wel zou-moeten-zijn. Van een probleem een ramp maken. Een 
van de grootste tragedies in het leven is om dé perfecte ouder te willen 
zijn. Denk het dus om en maak van een probleem een mogelijkheid. Hoe 

je dit doet? Het is simpel. Door te kijken naar wat er is en wat er zou kunnen zijn, en van een 
gebrek een talent te maken. " Dit boek is voor alle ouders, onderwijzers, jeugdleiders, 
peuterleiders, docenten, oppassers, orthopedagogen, gezinsbegeleiders, 
jeugdzorgmedewerkers, pleegouders en alle anderen die kinderen en pubers een warm hart 
toedragen."  

Ontwikkelen doe je samen : werkboek voor begeleiders van baby's en 
peuters / Janssens, Albert; Lenaerts, Pieter. - Antwerpen: Garant, 2018. - 
103 p.. - ISBN: 978-90-441-3653-1: 19,30 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 ontw 

Albert Janssens is onderwijzer en sinds 25 jaar vormingswerker in 
kinderdagverblijven en basisscholen. Hij is verantwoordelijke voor de 
implementatie van het MISC-concept in België en auteur van verschillende 
boeken over opvoeding.  Voor iedereen die werkt met jonge kinderen is de 

opdracht hen te helpen in hun ontwikkeling. Het kind ontwikkelt in relatie met andere kinderen 
en met zijn begeleiders. Dit werkboek behandelt de verschillende aspecten van de relatie die 
een goede ontwikkeling ondersteunen. Vanuit die verschillende aspecten 'verbinding maken, 
stimuleren, emotionele en taalontwikkeling en het belang van spel' leert de lezer kijken naar 
wat hij nu al inzet in relatie met het kind en naar wat beter kan. Korte, theoretische inhouden 
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worden onmiddellijk gevolgd door oefeningen die individueel of in groep kunnen worden 
gedaan. Het werkboek is een krachtig hulpmiddel om ermee als team aan de slag te gaan en 
samen na te denken over het werken met kinderen, alsook om de kwaliteit van het 
professionele handelen van het team te verhogen. Voor opleidingen 'begeleider in de 
kinderopvang', voor 'huizen van het kind' en voor opleidingen voor leidinggevenden is dit 
werkboek ook zeer geschikt.  

De eerste hapjes van baby Adam / AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht). - Utrecht: Pharos, 2018. - 11 p., ill.: 0,00 EUR  
URL: https://bit.ly/2XXj2d5 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.2 eers  
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.2 eers 

Dit beeldverhaal over gezonde voeding kunnen deskundigen in de 
gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en vroedkunde gebruiken in 
hun contact met laaggeletterde ouders met jonge kinderen. Adam is een 

baby van 4 maanden en krijgt zijn eerste oefenhapjes. Je kan dit beeldverhaal gratis 
downloaden op de website van Pharos  

Oog voor jou : wat ouders en professionals van kinderen met een 
(lichamelijke) beperking moeten weten, durven en doen / Verdonk, 
Minke; Van der Velde, Wies. - [Bennekom]: Scrivo Media, 2017. - 156 p.. 
- ISBN: 978-94-91687-53-2: 18,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 oogv 

Dit boek helpt professionals (in spé) en ouders om elkaar beter te leren 
kennen en begrijpen.  Een kind met een (lichamelijke) beperking wordt 
omringd met de zorg van ouders en de expertise van een scala aan 

professionals. Twee verschillende groepen die zich hard maken voor het kind, maar ook twee 
werelden die elkaar niet altijd even goed kennen. 'Oog voor jou' beoogt die werelden dichter 
bij elkaar te brengen. In korte tips geeft dit boek ouders suggesties voor wat zijn zouden 
'moeten' weten, durven en doen wanneer hun kind veel zorg vraagt en zij (soms) worden 
overspoeld door regeldingen en emoties. Professionals vinden in dit boek inzichten die hen 
kunnen helpen om kinderen en hun ouders (nog) beter te begeleiden.  Meer oog hebben voor 
jezelf en de ander, zorgt voor meer begrip en verbinding. Het leidt tot een krachtige 
samenwerking, die niet alleen ten goede komt aan het kind, maar juist ook aan de ouders en 
professionals.  

 Waakzaam zorgen voor tieners / Bussens, Sven. - Gent: Owl Press, 
2018. - 318 p.. - ISBN: 978-90-8931-936-4: 35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 waak 

Waakzaam zorgen voor tieners is een uitgebreid handboek voor 
vormingsreeksen met ouders en andere 
opvoedingsverantwoordelijken.  De vormingsreeksen kunnen in groep 
georganiseerd worden, tegelijkertijd zijn de praktische uitwerkingen en 
taal ook uitermate geschikt om individuele ondersteuning te bieden aan 

ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Vanuit het oplossingsgerichte metamodel en Haim 

https://bit.ly/2XXj2d5
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Omers opvoedingsconcepten "nieuwe autoriteit' en "geweldloos verzet', bieden de 
krachtgerichte ouderbijeenkomsten handvatten voor de dagelijkse opvoeding en de stressvolle 
situaties die hiermee soms gepaard gaan. Hierbij wordt de focus gelegd op begrenzing vanuit 
nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en 
jongere.  
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Ik kies voor mijn talent [herwerkte editie] / Dewulf, Luk. - Leuven: 
LannooCampus, 2016. - 167 p.. - ISBN: 9789082542219: 29,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.mytalentbuilder.com/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 ikki  
Vindplaats Turnhout: pa 8.7 ikki  
 
Radicaal kiezen voor je eigen talent is de weg naar zelfrealisatie en 
authenticiteit. 'Doen waar je goed in bent' is een garantie op blijvende 
goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd. Deze herziene 

editie is volledig in lijn met de online tool op www.mytalentbuilder.com. Daarmee ontdek je 
gemakkelijk jouw unieke talentenprofiel en leer je hoe je dat op de beste manier kunt inzetten 
in een professionele omgeving. Ook voor werkgevers biedt de tool een handige methode om 
de sterktes van hun team perfect in te schatten. 

 
Etnomarketing : het vertrouwen van de nieuwe consument / Lamrabat, 
Rachid. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 175 p.. - ISBN: 978-94-6337-
019-6: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 etno 

Deze Vlaamse uitgave gaat in op de multiculturele samenleving. De auteur 
is zelf van Marokkaanse afkomst en beschrijft zijn afkomst in het eerste 
hoofdstuk. Vervolgens wordt ingegaan op de demografische gegevens van 
België, etnomarketing, de nieuwe moslimconsument, de snelgroeiende 

islameconomie en drogredenen om niet met etnomarketing te starten. Het boek sluit af met 
een hoofdstuk over TIQAH, het bedrijf van de auteur.   Met dit boek richt de auteur zich tot 
bedrijfsleiders, academici en politici die de langetermijnstrategie uittekenen voor hun 
organisatie. Alsook tot de marketeers die deze maatschappij mee vorm willen geven.  

 Met nieuwe ogen : meervoudig kijken en verbinden in het sociale 
domein / Dries, Marian; van Endt-Meijling, Martha. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2018. - 461 p.. - ISBN: 978-90-469-0581-4: 
37,50 EUR  
URL: http://www.coutinho.nl/metnieuweogen5 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 metn  
Vindplaats Turnhout: ge 02.4 metn  

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit 
verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of 
geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals 
kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe 
maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: 

https://www.mytalentbuilder.com/
http://www.coutinho.nl/metnieuweogen5
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'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving. In twee delen beschrijft 'Met nieuwe 
ogen' de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen het sociale 
domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen rondom 
diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich bij en 
tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. Het 
eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een 
handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: 
cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, 
zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. Elk hoofdstuk begint met 
een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt 
met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal. Het boek is geschreven voor 
studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld 
in Communities of Practice. Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het 
diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Daarnaast kan het 
gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland 
(internationalisering).  

De piramide van Pinto : tegen de policor dictatuur / Pinto, David; Bolkestein, 
Frits; Cliteur, Paul . - Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2016. - 261 p.. - ISBN: 
978-94-6338-046-1: 18,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 pira 

In dit boek beschrijft David Pinto, geïnspireerd door de 'Clash of Civilizations' 
van Samuel Huntington, wat hij ziet als de crux van het hedendaagse 
probleem, de botsing tussen premoderne en moderne waarden. Ofwel de 
botsing tussen de waarden van mensen met een niet-westerse cultuur 

(immigranten of allochtonen) met de waarden van de dominante westerse cultuur. Pinto geeft 
tientallen voorbeelden van concrete waarden waarbij modern en premodern botsen, 
waaronder individualiteit en groepsafhankelijkheid, rollen (tussen man en vrouw, in de familie), 
het wereldbeeld, sociale klassen, conflicten en conflicthantering en eer. Politieke correctheid, 
door Pinto afgekort tot 'policor', wil de auteur met kracht bestrijden.  

 Wij nemen het heft in handen / Naciri, Yasmien. - Antwerpen: Polis, 2018. 
- 142 p.. - ISBN: 978-94-6310-346-6: 17.50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 wijn 

De auteur Yasmien Naciri (1991) is een Belgisch onderneemster van 
Marokkaanse afkomst, marketeer en sinds 2016 columniste bij De Morgen. 
Ze wijst erop dat er een nieuwe generatie aankomt die behoefte heeft aan 
een verhaal dat hoop biedt en dat een aanzet biedt het heft in eigen handen 
te nemen. Omdat er zoveel om ons heen verandert, klinkt vaak de 

boodschap dat we heel wat aan het verliezen zijn. Nog te zelden krijgen we mensen te horen 
die duidelijk maken wat we winnen. Ze stelt onverwachte vragen, wijst ons op ingesleten 
vooroordelen en bekijkt vooral wat die nieuwe, veranderende wereld ons kan bieden. Boeiende 
thema's zijn: armoede kent geen kleur; diversiteit op de arbeidsmarkt, werkvloer en media; 
meertaligheid als troef; wederzijdse integratie; het belang van acceptatie.   
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De vloeibare generatie : over veranderingen in het derde millennium / 
Bauman, Zygmunt; Leoncini, Thomas; Huijer, Marli. - Utrecht: Klement, 
2018. - 95 p.. - ISBN: 978-90-8687-261-9: 15,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 04.1 vloe 

Verslagen van discussies tussen de filosoof Bauman en de journalist Leoncini 
over cultuuruitingen van deze tijd zoals die te constateren zijn bij jongere en 
oudere mensen. De gesprekken gaan over hipsters, plastische chirurgie, 
tatoeages, pesten en het wegvallen van taboes. De sociale werkelijkheid 
wordt bestudeerd, geanalyseerd en gediagnostiseerd, maar er worden geen 

toekomstscenario's aangedragen.  

Communiceren met jongeren / Praet, Petra; D'Hanens, Kristof. - 
Brussel: Politeia, 2015. - 64 p.. - ISBN: 978-2-509-02578-4: 22,00 
EUR  
URL: http://communicerenmetjongeren.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 comm  
Vindplaats Turnhout: ge 05.1 comm 

  
Hoe kun je communiceren met jongeren? Niet 'naar de doelgroep 

toe', maar mét de jongeren? Dit boekje bevat negen hoofdstukken waarin telkens een 
hardnekkig cliché over jongerencommunicatie wordt genuanceerd en geïllustreerd. In elk 
hoofdstuk laat een expert zijn/haar licht schijnen op goede jongerencommunicatie. Op die 
manier worden verenigingen, scholen en overheden geïnspireerd om beter met jongeren te 
communiceren. Hoofdstukken: Jongeren zijn niet geïnteresseerd in jouw communicatie; 
jongerentaal is een must als je wil scoren; jongeren communiceren enkel nog online; jongeren 
zijn vergroeid met hun smartphone; facebook is passé; jongeren kijken geen tv meer; jongeren 
lezen geen e-mails meer; games maken jongeren asociaal; communiceren met jongeren vraagt 
veel tijd, energie en geld.  

 Conflicthantering en mediation / Apol, Govert; Kalff, Simone; Reijerkerk, 
Linda; Uitslag, Marion. - Bussum: Coutinho, 2018. - 232 p.. - ISBN: 978-
90-469-0191-5: 21,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 conf 

In 'Conflicthantering en mediation' wordt in de eerste plaats besproken 
hoe je de aard en de ernst van een conflict moet inschatten. Wat kun je 
doen om een conflict te herkennen, erkennen en vervolgens hanteerbaar 
te maken en te houden? Wanneer moet je doorverwijzen en naar wie? En 

is een juridische procedure onvermijdelijk of is mediation de aangewezen weg om het conflict 
op te lossen? In dit boek wordt ook een aantal technieken besproken om escalatie van een 
conflict te voorkomen. Met behulp van specifieke opdrachten per hoofdstuk kunnen studenten 
zich de stof goed eigen maken. Op de website van Coutinho is aanvullend materiaal te 
downloaden.  

http://communicerenmetjongeren.be/


30 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Mediation met geweldloze communicatie / Larsson, Liv. - Rotterdam: 
Lemniscaat, 2018. - 302  p.. - ISBN: 978-90-477-1046-2: 25,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 medi  

In dit boek leer je stap voor stap hoe je een mediator kan worden en samen 
conflicten kan oplossen. Het is gericht op ouders, leerkrachten, managers, 
therapeuten, enz. De aanpak is gebaseerd op de methode geweldloze 
communincatie van Marshall Rosenberg.  

 

Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / 
Vlaamse Overheid. - Brussel: Vlaamse Overheid, [s.a.].. - ISBN: 1371-
9092: 0,00 EUR  
URL: http://www.weliswaar.be/ 
URL: https://goo.gl/iJIryn 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli  

Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het 
welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht 

over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector 
zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij onder de loep 
gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische 
minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ... In elke editie wordt in een dossier een 
thema belicht dat diverse segmenten van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, 
informatisering, technologie, Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep, 
cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak.  

Crossculturele psychologie : de zoektocht naar verschillen en 
overeenkomsten tussen culturen / van Oudenhoven, Jan Pieter. - Bussum: 
Coutinho, 2016. - 262 p.. - ISBN: 978-90-  469-0310-0: 29,50 EUR  
URL: https://www.coutinho.nl/oudenhoven/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 cros 

  
Door de internationalisering van het dagelijkse leven komen de meeste 
mensen met andere culturen in aanraking. Toerisme, internationalisering 

van het bedrijfsleven, televisie en internet brengen de mensen steeds dichter tot elkaar. 
Daarom is er een nieuwe tak in het psychologie ontstaan, 'crossculturele psychologie', die 
onderzoek doet naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen en het menselijk gedrag 
bestudeert in zijn omgeving. De auteur Jan Pieter van Oudenhoven, emeritus hoogleraar die 
verbonden was aan de Rijksuniversiteit Groningen, probeert op een overzichtelijke manier deze 
nieuwe tak te introduceren.   De volgende thema´s komen onder andere aan bod: een inleiding 
over cross-culturele psychologie en de positie hiervan; culturele diversiteit in organisaties; 
huwelijken in verschillende culturen. In deze herdruk zijn nieuwe onderzoeksresultaten 
verwerkt, is er meer aandacht voor de verhoudingen tussen migranten en ontvangende 
samenlevingen en is een website toegevoegd.  

http://www.weliswaar.be/
https://goo.gl/iJIryn
https://www.coutinho.nl/oudenhoven/
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De tandwielmethodiek / Danyiova, Janette. - Antwerpen: Garant 
Uitgevers, 2019.. - ISBN: 978-90-441-3650-0: 21,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 tand 

De tandwielmethodiek is voortgevloeid uit jarenlange praktijkervaring, 
eigen studie, analyse en opgebouwde expertise en know-how op het vlak 
van armoede en sociale uitsluiting. De methodiek richt zich op specifieke 
kwetsbaarheden en de maatschappelijke positie van de etnische 
Romaminderheid. In elk boekdeel worden aan de lezer inzichten verschaft 
in de moeilijkheden die Roma dagelijks ervaren en die vaak onbekend 

blijven voor de omgeving. De analyses die in boekdeel twee aan bod komen, nemen de lezer 
mee doorheen de leefwereld van binnenuit en verschaffen zo het inzicht in de gekwetste 
identiteit van Roma. Daardoor wordt de sluier van de vaak onzichtbare leefwereld van Roma 
gelicht. Vervolgens verschaft het boek met de methodiek Het tandwiel enige handvatten aan 
iedereen die de Romagemeenschap wil begrijpen en helpen. De methodiek vertrekt vanuit een 
herstel- en krachtgerichte visie, met ruimte voor de verhalende mens en zijn ervaring. De mens 
is immers niet het probleem, maar het probleem is het probleem. Onder dit krachtige motto 
en gewapend met een narratieve en contextuele mensvisie hoopt dit boek de lezer een inkijk 
te geven in een wereld waarvan men anders enkel de armoedige veruitwendiging ziet.  

Gevangen in zwart-witdenken en hoe we kunnen ontsnappen / Tarawally, 
Babah; De Vries, Munir. - Utrecht: Ten Have, 2018. - 127 p.. - ISBN: 978-90-
259-0660-3: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 geva 

23 jaar geleden kwam Babah Tarawally als vluchteling uit Sierra Leone naar 
Nederland. Voor het eerst wordt hij zich ervan bewust hoe zijn huidskleur 
zijn identiteit bepaalt. Met humor en kwetsbaarheid beschrijft hij allerlei 
vormen van zwart-witdenken, zowel van medevluchtelingen als van witte 
Nederlanders. Hij vertelt hoe hij erin gevangen raakt en hoe hij eruit weet te 

ontsnappen. Daarvoor hoefde hij zich niet af te zetten tegen 'de boze witte man' of zijn 
huidskleur te ontkennen.  

 Racisme : over wonden en veerkracht / Charkaoui, Naima; 
Vanobbergen, Bruno. - Berchem: EPO, 2019. - 207 p.. - ISBN: 978-
94-6267-161-4: 20 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 raci 

Naima Charkaoui is een Vlaamse politicologe, maar in dit boek is 
zij de psychologe die zich zorgen maakt over mensen die in een 
racistische omgeving leven: ze worden gepest, uitgescholden, 
buitengesloten, gediscrimineerd; ze hebben last van de 

stereotypen en vooroordelen van buren, onderwijzers, werkgevers, passanten en 
politieagenten. Zeker als dit van jongs af aan gebeurt, kunnen die dagelijkse provocaties en 
confrontaties de persoonlijkheidsontwikkeling bij de slachtoffers ervan totaal ontwrichten. Op 
zijn minst slaan ze wonden die weer moeten helen. Charkaoui wil 'méér slachtoffercultuur', 
meer ondersteuning voor mensen die nog niet genoeg veerkracht hebben opgebouwd om 
bewust én onbedoeld racisme van zich af te laten glijden in plaats van dat het hun wanhoop 
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voedt. Inspirerend in dit boek zijn de vele praktische tactieken voor individuen en de 
strategieën voor instellingen die worden aangereikt, van hoe te handelen als omstander 
wanneer iemand verbaal wordt aangevallen tot hervormingen in het onderwijs en het delen 
van positieve ervaringen.  

 Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw bestuur eraan doen. / 
Swaenepoel, Tine; Slangen, Noël; Berebrouckx, Annemie. - 
Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2018. - 10 p.. - ISBN: 
D/2893/2018/21 
URL: https://www.grotekansen.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 11 klei  
Vindplaats Turnhout: ge 11 klei 

Deze brochure biedt cijfermateriaal en achtergrond over 
kinderarmoede in Vlaanderen en de gevolgen ervan op hun ontwikkelingskansen tussen 0 en 3 
jaar. Ook thema's zoals huisvesting en kinderopvang worden aangeraakt. Vervolgens wordt 
omschreven wat Het Kinderarmoedefonds doet: projecten steunen op het terrein om te 
onderzoeken welke aanpak succesvol is. 3 bewezen effectieve aanpakken worden geïllustreerd 
met praktijkvoorbeelden: Structurele uitbouw van ondersteuning voor kwetsbare zwangere en 
pas bevallen moeders/ Opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundige moeders in 
kinderopvang/ Gezinsondersteuning in brede zin door één aanspreekpunt  

Deze publicatie kadert in het programma Kleine kinderen, Grote kansen. Het is bedoeld voor 
organisaties die zich richten op jonge kinderen (0-3 jaar) en hun gezin.  

Baanbrekers : kracht uit afkomst / Turan, Güler. - Antwerpen: Houtekiet, 
2018. - 196 p.. - ISBN: 978-90-8924-642-4: 21,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 14 baan 

De Vlaamse ondernemer is een witte man. Althans, zo lijkt het. Het blijft 
bijvoorbeeld een uitzondering om mensen van andere origine te vinden aan 
het hoofd van een bloeiend bedrijf. Voor dit boek zocht Vlaams 
parlementslid Güler Turan ondernemers op van wie de roots buiten België 
liggen. Stuk voor stuk zijn zij de hoofdrolspelers in succesverhalen die 

aantonen dat vruchtbaar ondernemen geen zaak is van geslacht of huidskleur, maar van passie, 
inzet en talent.  

Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie? Een verkenning 
onder onderwijsprofessionals en studenten / Klooster, Eva; Koçak, Suzan; 
Mehmet, Day. - Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2016. 
- 25 p. 
URL: https://www.kis.nl/publicatie/mbo-en-de-stagemarkt-wat-de-rol-
van-discriminatie 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 mboe ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

  
Dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een 
stageplaats te vinden dan studenten van Nederlandse herkomst is al langer bekend. De vraag 

https://www.grotekansen.be/
https://www.kis.nl/publicatie/mbo-en-de-stagemarkt-wat-de-rol-van-discriminatie
https://www.kis.nl/publicatie/mbo-en-de-stagemarkt-wat-de-rol-van-discriminatie
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is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd. Totaal 50 professionals en 71 
studenten uit het mbo vertelden over hun ervaringen met discriminatie bij het zoeken naar een 
stage. Uit deze verkenning blijkt dat studenten van niet-westerse herkomst inderdaad vaker 
een afwijzing ontvangen na een sollicitatie. Stagediscriminatie lijkt vaker voor te komen bij 
meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan de werkgevers het vooroordeel hebben dat 
ze risicovol zijn, bijvoorbeeld omdat ze steeds te laat zouden komen of diefstal plegen. Toch 
blijkt uit deze verkenning dat discriminatie weinig wordt opgemerkt. Naar aanleiding van deze 
verkenning zien de onderzoekers twee mogelijke oorzaken hiervoor: vermijding van het 
probleem en het bij voorbaat al koppelen van de studenten aan bedrijven die open staan voor 
jongeren van niet-westerse herkomst.  

Kinderen, gevlucht en alleen : een interculturele visie op de begeleiding 
van alleenstaande gevluchte kinderen / Schippers, Marjan. - Utrecht: 
Stichting Nidos, 2017. - 128 p.. - ISBN: 9789402166491: 19,95 euro  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 kind 

Onder de vluchtelingen bevindt zich een heel kwetsbare groep: 
alleenstaande gevluchte kinderen. Kinderen die zijn gevlucht zonder hun 
ouders. Gedurende de vlucht en later in Europa is er niemand die het 
ouderlijk gezag over hen heeft en dus wettelijk verantwoordelijk is. Dit 

maakt hen bijzonder kwetsbaar. Stichting Nidos heeft, als jeugdbeschermingsinstelling voor 
vluchtelingenkinderen in Nederland , tientallen jaren ervaring met deze groep. In dit boek 
worden relevante kennis en inzichten beschreven die Nidos de afgelopen decennia heeft 
ontwikkeld op basis van ervaring, onderzoek en internationale literatuur. Aan bod komen 
relevante cultuurverschillen, basis- en begeleidingsbehoeftes, gezondheidsbeleving, 
psychotrauma, interculturele (ortho)pedagogiek, integratie en terugkeer. Het boek is geschikt 
voor iedereen die werkt met alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) of gewoon 
geïnteresseerd is in kinderen die na oorlog, armoede, onzekerheid en ontworteling hun weg 
moeten zoeken in een voor hen onbekend land. Het boek biedt met name jeugdhulpverleners, 
(ortho)pedagogen, psychologen, onderwijzers en begeleiders inzicht in wie deze kinderen zijn 
en handvatten voor wat zij nodig hebben. 
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Supermarkt in het bos / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-Nak, 
2018. - 27 p.. - ISBN: 9789492410863. - ISBN: 9789492410825. - 
ISBN: 9789492410818. - ISBN: 9789492410801. - ISBN: 
9789492410849. - ISBN: 9789492410832: 8,00 EUR : 12,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn 

De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal 
en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor ouders. 

Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De 
boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd 
te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien 
in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. Dit boekje gaat over het bos: welke 
bomen zijn er en welke noten kan je eten? Het is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties.  

Liefde voor letters en lezen : handboek stimulering geletterdheid : 0 tot 7 
jaar / Van Den Berg, Hetty; Land, Irma; Meijsing, Iris. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2019. - 371 p.. - ISBN: 978-90-8850-000-8: 75,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: liefdevoorletters.swpbook.com 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 

In 'Liefde voor letters en lezen' staat de stimulering van geletterdheid bij 
kinderen tussen 0 en 7 jaar centraal. Het beoogt als inspiratiebron een 

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

Mijn dag op school : fotodaglijn 1e kleuterklas / Vandendries, 
Annicq. - Averbode: Altiora, 2011. - 61 fotokaarten, 4p. 
pedagogisch-didactische suggesties, een reuzenpaperclip. - 
ISBN: 90-317-2056-9: 45,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.2 mijn  

"Mijn dag op school" ontwikkelt het tijdsbesef bij de jongste 
kleuters en biedt structuur en veiligheid. Zowel de dagelijkse 

terugkerende activiteiten (in de kring, tienuurtje, speeltijd, in hoeken werken en spelen ...) als 
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de belangrijke hoogtepunten uit het leven in de klas (verjaardag, grootouderdag, Sint op school 
...) komen in duidelijke foto's aan bod. Met een knijper om het nu-moment aan te duiden en 
pedagogische suggesties.  

Kata Tsumuri en andere thuistalenliedjes / Stedelijke Basisschool De 
Wereldreiziger. - [S.l.]:  Stedelijke basisschool de Wereldreiziger, 2019. - 
veelv.gepag. + audio-cd 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 kata  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 kata  

Na maanden van oefenen, opnemen, tekenen, vormgeven, monteren en 
publiceren is de liedjesbundel van stedelijke basisschool de wereldreiziger af! Het resultaat is 
Katatsumuri, het thuistalenliedjesboek vol liedjes uit Japan, Hongarije, Roemenie en nog veel 
meer!  

 
complimenten prenten / Sterkens, Christine. 
- [S.l.]: Nik-Nak, 2019. - 52 kaarten, 4 
uitlegkaartjes. - ISBN: 9789493136069: 7,50 
EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 nikn ; 
WEL 2.1.4 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 nikn ; WEL 
2.1.4 nikn  

Set van 52 speelkaarten met 13 verschillende complimenten om kinderen van 5-12 jaar een 
pluim te geven. Van ieder compliment bestaan 4 kaarten die samen een kwartet vormen. Voor 
elke kaart is er een andere afbeelding en het compliment wordt telkens ook in 2 andere talen 
verwoord. De set kan gebruikt worden door leerkrachten, begeleiders, ouders in heel 
verschillende situaties en omgevingen. Je kan zelf bepalen welke kaart je aan een kind geeft, of 
het kind laten kiezen. Wanneer kinderen voldoende kaarten hebben gekregen om een kwartet 
te vormen, kunnen ze met elkaar het spel gaan spelen. Kinderen kunnen verschillende 
kwartetten verzamelen, waardoor het spel anders wordt wanneer er met meer vriendjes wordt 
gespeeld. Door de 4×2 bijkomende talen per kwartet, krijgt meertaligheid een plaats, en 
worden ook anderstalige ouders betrokken. De andere talen op de kaarten zijn: Engels & Duits 
(kaarten A), Turks & Roemeens (kaarten B), Frans & Pools (kaarten C), Arabisch & Spaans 
(kaarten D).  
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Bringing words to life : robust vocabulary instruction / Beck, Isabel L.; 
McKeown, Margaret G.; Kucan, Linda; McKeown, Margaret G.; Kucan, 
Linda. - New York: The Guilford Press, 2013. -  xiv, 210 p.. - ISBN: 
2012030160. - ISBN: 978-1-4625-0824-2. - ISBN: 978-1-4625-0816-7 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.1 brin  

Deze praktische gids baseert zich op wetenschappelijk onderzoek om uit te 
leggen hoe instructiewoorden te selecteren, betekenis te introduceren, en 

leeractiviteiten te creëren die woordkennis en leesbegrip stimuleren.  

 Lettersoep: programma voor hardnekkige letterverwarringen / Hoste, 
Eddy; Vandevelde, Sabine; Michiels, Jeroen. - Gent: Vlaamse Vereniging 
voor Logopedisten, 2015. - 284 p.. - ISBN: 9789491170195: 101,50  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett  

'Lettersoep' is een werkboek voor letterverwarringen. Voor veel kinderen 
verloopt het automatiseren van grafeem-foneem en foneem-
grafeemkoppelingen binnen het aanvankelijk lees- en schrijfproces niet 

zonder problemen. Dit werkboek gaat in op zowel visuele als auditieve letterverwarring van 13 
paren: ei/ie; b/d; v/w; m/n; v/f; z/s; b/p; d/t; eu/ui; a/aa; o/oo; e/ee; u/uu. Het boek bevat 
oefeningen met éénlettergrepig woordmateriaal op zowel woord-, zins- als tekstniveau. In de 
bijlage zijn illustraties en woordkaartjes opgenomen waarmee je extra oefenmateriaal kan 
maken.  

Taal in blokjes / [s.n.]. - Leerdam: Taal in blokjes, 
[s.a.]. - bordspellen, dobbelspel, basisset, 23,50 EUR 
(basisset), 20,00 EUR (dobbelspel), 26,50 EUR 
(bordspellen), 9,95 EUR (klank-teken kaartjes met 
letters), 9,95 EUR (klank-teken kaartjes met 
kapstokwoorden en plaatjes), 23,50 EUR (5x 
werkboek voorlopertje), 16 EUR (klankenbingo 1)  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 taal  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 taal 

 De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer 
dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. 
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen 
in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken 
voor remedial teaching en het interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based 
interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De F&L 
methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen 
worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de 
spelling en omgekeerd. De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de 
klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te 
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geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch 
bewustzijn gestimuleerd.  

Iedereen kan leren schrijven : schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het 
basisonderwijs / van Norden, Suzanne. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 
2018. - 247 p.. - ISBN: 978-90-469-0610-1: 28,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.1 iede 

Dit boek bevat handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor 
leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen. De 
aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van taalvorming: 

kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. 
Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen 
kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij 
verschillende tekstgenres onderscheiden. Leerkrachten moeten hen daarbij in alle fasen van 
het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over 
schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te 
analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken.  

 Mijn eerste spreekwoordenboek / Tyberg, Son. - Aartselaar: Deltas, 
2018. - 128 p.. - ISBN: 978-90-447-5014-0: 12.95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.3 mijn 

Mijn eerste spreekwoordenboek bevat meer dan 200 spreekwoorden. 
Naast een duidelijke verklaring, kom je bovendien te weten waar ze 
vandaan komen.  

 

Wij en de wereld: Goede onderwerpen om met kinderen over te 
vertellen, te tekenen en te schrijven / Zaat, Mirjam. - Amsterdam: 
Stichting Taalvorming, 2018. - 67 p.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 wije 

Taalvorming werkt met taalrondes. Een taalronde is een 
beredeneerde volgorde van werkvormen, die gericht is op het 
mondeling en schriftelijk verwoorden van wat je denkt, doet, 
zintuigelijk ervaart en meegemaakt hebt. Taalrondes kunnen gaan 

over allerlei onderwerpen die met de eigen ervaringen van kinderen te maken hebben. Boekje 
met praktische handvaten om onderwerpen uit wereldoriëntatie te verbinden met eigen 
ervaringen van kinderen. Van geschiedenis tot feesten, van techniek tot seizoenen, van kunst 
en cultuur tot natuur. Een boekje om in te bladeren en inspiratie op te doen, om zin te krijgen 
en meteen aan de slag te gaan!  
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Ster in lezen. Alfa C / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 155 p.. - ISBN: 978-90-
244-2274-6: 19,90 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ster 

In Ster in lezen worden anderstalige jongeren met kennis van het Latijnse 
schrift in aansprekende teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en 
Tuu. Samen met deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de 

leesvaardigheid. Bij iedere tekst worden nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan 
tekstbegrip middels afwisselende verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in dezelfde 
thema's als niveau A en B: Naar school, Vrije tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  

Nog een stuk: vijftien fragmenten om (voor) te lezen Nog een stuk: vijftien 
fragmenten om (voor) te lezen / De Leescoalitie. - Amsterdam: De 
Leescoalitie, 2018. - 173 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 noge  

Speciaal voor vmbo-docenten Nederlands: de (voor)leesbundel Nog een 
STUK! De fragmenten in deze bundel sluiten aan bij de campagne Lees met 
andermans ogen en laten leerlingen kijken door de ogen van 

leeftijdsgenoten die ziek zijn, een andere woonomgeving of herkomst hebben, illegaal zijn of in 
het verkeerde lichaam geboren zijn. Met deze bundel hoopt de Leescoalitie jongeren te 
enthousiasmeren om verder te lezen over personages die anders zijn dan zij zelf. Want wie 
leest, kijkt met andermans ogen en verplaatst zich haast ongemerkt in personages met 
bijvoorbeeld een andere leeftijd, herkomst of seksuele voorkeur. Dat is interessant en boeiend, 
maar vooral heel belangrijk. Want we gaan elkaar daardoor beter begrijpen: jong en oud, arm 
en rijk, stad en platteland, van Nederlandse of Turkse afkomst. Door meer begrip voor elkaar 
te krijgen, versterk je het onderling vertrouwen en saamhorigheid. In de bundel staan ook 
lestips opgenomen, waarmee dieper kan worden ingegaan op de verschillende perspectieven 
in de fragmenten.  

Writing box / Richters, Judith; Fiori, Lucia; Zuijdgeest, Mariëtte. - 
[S.l.]: CPS, 2012. - 144 p 
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
URL: https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/49390/gratis-
downloads/2484/writing-box  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.1 writ 

Docenten moderne vreemde talen hebben de taak leerlingen 
schrijfvaardigheid in de betreffende taal aan te leren, bij voorkeur 

aansluitend bij het Europees Referentiekader. Om hen daarbij een handje te helpen, heeft CPS 
de Writing Box ontwikkeld, die net als de Speakerbox veel taaltaken bevat en aanwijzingen over 
het schrijfproces en het beoordelen van schrijfvaardigheid. De Writing Box richt zich in de 

https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/49390/gratis-downloads/2484/writing-box
https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/49390/gratis-downloads/2484/writing-box
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eerste plaats op docenten in het voortgezet onderwijs, maar is ook goed bruikbaar in het 
middelbaar beroepsonderwijs.  

Aan de slag in je klas met taalgericht onderwijs / Loman, 
Jozefien. - Brussel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
2019.. - ISBN: 9789082207897 
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.1 aand  

In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om 
met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te 
gaan. Met die tips ondersteun je vooral leerlingen en 

cursisten in het secundair onderwijs en volwassen onderwijs, maar ook leraren van de 
basisschool kunnen ze inzetten in de klas. De fiches met tips zijn onderverdeeld in zes 
hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. (woorden, formuleren, lezen, actief leren, 
digitaal leren).De fiches zijn uitneembaar en geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken 
bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje tijdens de les of bij overleg met collega's.  

Rekenen 31 x anders: werkvormen voor plezier in rekenen / Vliegenthart, 
Madeleine; Schoonen, Ellen. - Meppel: ten brink uitgevers, 2018. - 46 p.. - 
ISBN: 9789077866474: 12,95 EUR  
Doelgroep: 12 -16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 reke 

Werkvormen voor plezier in rekenen. Rekenen is bij veel leerlingen een vak 
waar ze tegenop zien. Dit is niet nodig. Door verschillende leuke 
werkvormen te gebruiken, krijgen leerlingen vaak meer plezier in rekenen. 

Rekenen kom je in het dagelijks leven overal om je heen tegen. Op de fiets of met het openbaar 
vervoer naar school ben je bezig met tijd. Hoelang ben je onderweg? Hoe laat moet je 
vertrekken? Het rooster van lestijden is het aflezen van een tabel. Boodschappen doen, de 
krant lezen, het abonnement voor je mobieltje afsluiten, aanbiedingen in de winkel, koken of 
gewoon een spelletje spelen... Dit ervaren we vaak niet als rekenen. Maar onbewust ben je er 
toch mee bezig. Dit boek zet leerlingen op een zelfde praktische en speelse manier aan het 
rekenen. De werkvormen zijn bruikbaar in de hoogste jaren van het lager en in het middelbaar.  

Romeo en Julia : theater in eenvoudig Nederlands / 
Schoenaerts, Peter. - Vilvoorde: Uitgeverij Boeklyn, 2019. 
- 95 p.. - ISBN: 9781795185332: 16,04 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.2 rome  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.9.2 rome  

Deze versie van het bekende toneelstuk van William 
Shakespeare is geschreven voor anderstaligen die 

Nederlands leren. Met ongeveer duizend frequente woorden wordt het verhaal in eenvoudig 
Nederlands verteld. Deze bundel bevat ook lesmateriaal en taal- en toneelspelletjes voor in de 
NT2-klas.  
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NT2-cahier taalkit voor docenten : alles wat een NT-docent wil weten over taal 
/ Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2019. - 87 p.. - (NT2-cahiers). - 
ISBN: 978-90-5875-695-4: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 nt2-c  

De taalkit voor docenten biedt een basis aan de NT2-leerkracht in verband met 
de taalverwerving. In dit deel van de NT2-cahiers beschrijft de auteur de eerste- 
en tweedstaalverwerving, de functie, inhoud en vorm van taal, taalvariatie en 
taalverandering.  

VCA : Basisveiligheid / [s.n.]. - Brussel: vzw BeSaCC-VCA, 2018. - 160 p.: 
25,00 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 vca  

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Een bedrijf dat een VCA 
behaald heeft, laat merken dat het groot belang hecht aan veiligheid, 
zowel voor eigen werknemers, als voor bezoekers en externe 
werknemers (leveranciers, buitenfirma's, interims, ...). Punt 3.2 van de 
VCA-checklist verplicht alle operationele medewerkers een 

veiligheidsopleiding te volgen om zo het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een 
goed niveau te brengen. Met behulp van dit handboek kun je je voorbereiden op het examen 
Basisveiligheid-VCA.  

Het Rode Boek: docentenhandleiding / Nuwenhoud, Annemarie. - [S.l.]: 
Annemarie Nuwenhoud, 2019. - 19 p. 
Doelgroep: 15-18 jaar volwassenen 
URL: https://annemarienuwenhoud.nl/het-rode-boek/                           
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.11 rode  

Het Rode Boek is een portfolio voor analfabete NT2-cursisten die nog 
weinig Nederlands spreken en weinig schoolse vaardigheden hebben. 
Het is een stevig schetsboek, dat de cursisten zelf vullen met tekeningen, 

plaatjes en foto’s van alles wat belangrijk voor hen is. Het is niet alleen een 
ontwikkelingsportfolio maar ook een onderwijsportfolio. Je kunt het Rode Boek als lesmateriaal 
op maat gebruiken voor spreekvaardigheid en empowerment. De aanpak met het Rode Boek 
is gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles wat je nodig hebt is input van je cursisten, inzicht 
in de aanpak en lege schetsboeken. Korte handleiding op vraag beschikbaar. Workshops volgen 
rond de methodiek kan bij de auteur.  

https://annemarienuwenhoud.nl/het-rode-boek/
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 Le flamand au bureau: Guide de survie / Begine, Sofie. - Leuven: 
Goesting in Taal, 2019. - 220 p.. - ISBN: 9789082433340: 16,50 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
URL: http://www.goestingintaal.com/ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 flam  

Dit boekje wil een gids zijn voor Franstalige werknemers in Vlaanderen. 
De basisregels van de grammatica worden opgelijst. Daarnaast vind je een 
thematisch deel met sleutelwoorden en uitdrukkingen voor dagelijkse 

conversaties aangevuld met een lexicon van meer dan 700 basiswoorden Frans/Nederlands.  

We maken een reisduif met een boodschap: Een babbelproject van WIMM voor anderstalige 
vrouwen over hun migratie- en integratieverhaal / WIMM Werkgroep integratie 
Migrantenvrouwen Mortsel. - [S.l.]: WIMM, 2018. - 5 p., duif 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.1 reis 

 Een reisduif met een boodschap is een babbelproject van WIMM voor anderstalige vrouwen 
over hun migratie- en integratieverhaal. Het is ervaringen delen, het is ook Nederlands 
oefenen. En tijdens het babbelen wordt er genaaid. Elke vrouw maakte 2 duiven: 1 voor zichzelf 
en 1 om te schenken aan een bijzonder iemand. Een prachtig project ter inspiratie! Met steun 
van de koning Boudewijnstichting.  

Scoren met taal: oefenkansen Nederlands in de sportclub / Schoenaerts, 
Peter. - [S.l.]: Fast Forward vzw, 2018. - 39 p. 
Doelgroep: volwassenen  
URL: https://www.nederlandsoefenen.be/inspiratie/scoren-met-taal-
oefenkansen-voor-voetbalmamas   
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 scor  

Brochure met inspiratie en tips voor oefenkansen voor de ouders van jonge sporters. Vilvoorde 
City is een dynamische voetbalploeg met een 350-tal jonge spelertjes van diverse afkomst. De 
voetbalmama’s komen samen terwijl hun kinderen trainen. Ondertussen oefenen ze 
Nederlands onder begeleiding, en gaan ze in dialoog met inspirerende vrouwen, die op het 
eerste zicht uit een andere leefwereld komen. Het project stelde vanuit zijn ervaring een 
brochure samen. Die biedt inspiratie en tips aan sportclubs om een gelijkaardig project op te 
zetten.  

Het verhaal van … / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2014. - 53 p.. - (Beeldboek): 10,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 beel  
Vindplaats Turnhout: T 14.250 ; TAAL 4.5.5 beel 

De teksten in de serie Beeldboek zijn geschreven op A1/A2-niveau. Minstens 
de helft van de pagina's wordt gevuld met foto's die de tekst ondersteunen. 
De verhalen in deze serie draaien om een hoofdpersoon en een gebeurtenis 

die de hoofdpersoon meemaakt. Van de reeks hebben we nu ook de luisterboekversies op 
daisy-rom! 

http://www.goestingintaal.com/
https://www.nederlandsoefenen.be/inspiratie/scoren-met-taal-oefenkansen-voor-voetbalmamas
https://www.nederlandsoefenen.be/inspiratie/scoren-met-taal-oefenkansen-voor-voetbalmamas
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Kort en krachtig : 50 tips voor goede museumteksten / Van Soest, Marleen; 
Vels Heijn, Annemarie. - Zwolle: Waanders Uitgevers, 2017. - 68 p.. - ISBN: 
978-94-6262-145-9: 15,00 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 kort  

Kort en krachtig is bedoeld voor alle schrijvers van museumteksten. Het 
bevat een theoretische onderbouwing waarom de ene aanpak beter is dan 
de andere en er wordt uitgelegd hoe om te gaan met bijvoorbeeld 

leesbaarheid, oogbewegingen, leesafstand, lettertypen en kleurcontrasten. Een uitgebreide 
literatuurlijst geeft een overzicht van wat er de laatste decennia over het schrijven en lezen van 
informatieve museumteksten is geschreven en biedt inspiratie voor verdere studie.  

Dutch grammar support / Huizinga, Marijke; Zevenbergen, Yvonne. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 218 p.. - ISBN: 9789024414628: 27,50 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 dutc  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.2 dutc 

 Dutch Grammar Support is een grammatica met toelichting in het Engels voor 
hogeropgeleide inburgeraars en expats. Alle uitleg en instructies worden 
aangeboden in het Engels. Hiermee is deze grammatica goed te gebruiken voor 

anderstaligen die veel aan zelfstudie willen doen en meer kennis willen van de 
grammaticaregels. Het boek kan gebruikt worden naast elke lesmethode en is geschikt voor 
leerders op alle niveaus (A2, B1 en B2). Om rekening te houden met gebruikers die niet-native 
speaker zijn, is het Engels op A2-niveau gehouden.  

Medische mensentaal : taal en communicatie over gezondheid, ziekte en 
zorg / Meijman, Frans J.; Bakker, Annelies. - Utrecht: De Tijdstroom, 2018. 
- 312 p.. - ISBN: 978-90-5898-322-0: 42,50 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 medi  

Taal over gezondheid en ziekte. Er is taal van "medische mensen' en 
"gewone' mensentaal over medische zaken. Medische mensentaal wil 
daartussen een brug slaan, want met taal bereiken wij elkaar, in de 

beslotenheid van de zorg en in de openbaarheid. Het boek is een combinatie van een leerboek 
en een boek dat aanzet tot nadenken, vooral gericht op beroepsmatige gebruikers van taal over 
gezondheid, ziekte en zorg in publieke, groepsgerichte en interpersoonlijke communicatie. In 
het eerste deel van het boek ligt de nadruk op de theorie, in het tweede op de praktijk. 
Sommige onderwerpen komen op meerdere plekken aan de orde, met andere accenten en in 
een andere context. Hoofdstukken staan daardoor redelijk op zichzelf. Dat maakt selectief lezen 
mogelijk.  
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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  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.3 dich  

Met Dichter bij de taal werk je 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 bron voor oefeningen op het gebied van spreken, schrijven, lezen, 
luisteren, woordenschat, grammatica en de Nederlandse cultuur. In dit boek vind je 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. Nederlands van uw cursisten.  

 
Het grote spellenboek voor anderstaligen : deel 1 / De Nerée, Jenneke. 
- Leersum: VanDorp Educatief, 2018. - 94 p.. - ISBN: 978-94-6185-228-
1: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 grot  

Het grote spellenboek is ontwikkeld voor anderstaligen vanaf niveau A1 
die op een speelse manier met de Nederlandse taal aan de slag willen. 
De spelletjes kunnen zowel tijdens de les als thuis gedaan worden. De 

oplossingen staan achteraan in het boek.  

Nederlands in beeld kwartetspel / [s.n.]. - Amsterdam: 
Boom, 2013. - 80 kaarten, spelregels (1p.). - ISBN: 978-94-
6105-632-0: 15,00 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 nede  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 nede  

Nederlands in beeld is bedoeld voor anderstaligen met 
alleen basisschool of analfabeten die net gealfabetiseerd 

zijn. Dit kwartet wil de communicatie bevorderen, zorgen voor consolidatie van woorden en 
begrippen met gebruik van lidwoorden,...  
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Puzzelboek: woordpuzzels voor anderstaligen / Caron, 
Liesbeth; Zaremba, Mark. - [S.l.]: KleurRijker, 2019. - 60 
kaarten. - ISBN: 9789490807320: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 puzz   
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 puzz  

Een puzzelboekje met 30 leuke en afwisselende puzzels 
voor anderstaligen. De puzzels sluiten aan op de 

belevingswereld van de beginnende NT2-cursist en lopen op in moeilijkheidsgraad van niveau 
A1 tot A2. In het boekje staan onder andere woordzoekers, rebussen, kruiswoordpuzzels en 
woordslangen. Aan bod komen woorden uit thema’s als familie, wonen, eten, ziek zijn, kleding, 
sport, nieuws, het weer, opvoeding, veiligheid en meer.  

Speelkaarten: meertalig kaartspel / Sterkens, 
Christine. - [S.l.]: Nik-Nak, 2019. - 52 
speelkaarten, 2 jokers, 2 uitlegkaartjes. - 
ISBN: 9789493136052: 7,50 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.5 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.5 nikn  

Set speelkaarten met 4×13 kaarten (harten, 
klaveren, schoppen en ruiten) en twee jokers. Dit kaartspel wil in het bijzonder kinderen van 6-
12 jaar het plezier van het kaartspelen laten ontdekken. De 4 afgebeelde kinderen met 
hetzelfde cijfer vormen samen een kwartet. De cijfers staan op elke kaart ook als woord 
geschreven in 8 talen: Nederlands, Arabisch, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks. De 
meertaligheid voegt een extra dimensie toe aan het spelplezier: zoek jouw taal of ontdek samen 
welke talen je kent. Lijken ze op elkaar? Ken je er nog andere? In welke talen kunnen wij tellen 
tot 10?  

Funimal / Pleduco. - Antwerpen: Pleduco, 2019., bevat: 
handleiding, 98 dierenkaarten, 34 apenkaarten: 7,45 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 funi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 fun  

Het spel Funimal lijkt een beetje op UNO maar oefent op een 
speelse manier het alfabet, begin-en eindletter én werkt aan 
woordenschatuitbreiding! Leg zo snel mogelijk je dierenkaarten af, 

je mag afleggen als je een dier hebt met dezelfde begin-of eindletter als de bovenste kaart. 
Natuurlijk kan je mekaar tegenwerken door gebruik te maken van de apenkaarten.  
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Een doosje vol dierenverhalen / Boldt, Claudia. - 
Amsterdam: Memphis Belle, 2018. - 20 puzzelstukken. - 
ISBN: 9789463132114: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 doos 

Dit doosje bevat 20 puzzelstukken (aan beide zijden 
bedrukt) die je op alle mogelijke manieren kan combineren 
en er zo nieuwe verhalen mee kan maken.  
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Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid / Pauw, Leo. - 
Amsterdam: SWP, 2018. - 70 p.. - ISBN: 978-90-8850-878-3: 
12,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 burg  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 burg  

In Nederland zijn basis- en secundaire scholen sinds 2006 wettelijk 
verplicht om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale 
en maatschappelijke vorming van hun leerlingen, kortweg 
samengevat met de term 'burgerschapsvorming'. Een onderzoek 

in 2016 door de Inspectie en Onderwijsraad wijst uit dat vrijwel alle scholen voldoen aan de 
wettelijke opdracht maar is over het algemeen weinig positief over de kwaliteit van het 
burgerschapsonderwijs. Tegelijkertijd zijn er ook op veel plekken positieve ervaringen, zoals die 
opgedaan met het programma De Vreedzame School en de bijbehorende wijkaanpak, De 
Vreedzame Wijk, waarmee samen met alle andere opvoeders in de wijk de op school verworven 
burgerschapscompetenties in andere contexten worden versterkt. Wat maakt het zo lastig om 
voortgang te boeken met burgerschapsonderwijs in Nederland? En wat kunnen we leren van 
die positieve ervaringen? Hoe moet dat eigenlijk, burgerschapsonderwijs? In dit essay wordt 
een antwoord gezocht op die vragen én wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de 
toekomst.  

Op weg naar actief burgerschap : een selectie instigerende romans voor 
16-plussers / Cammaert, Martine; Marissen, Marina. - Antwerpen: 
Leesweb vzw, 2018. - 22 p. 
Doelgroep: 14+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 opwe  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 opwe  

Selectie voor jongeren van een aantal romans rond uiteenlopende 
aspecten van samenleven die aandacht vragen, conflicten oproepen en 

uitdagen tot nadenken over. Aan bod komen onder meer: actuele maatschappelijke 
uitdagingen, diversiteit, asielzoekers, omgaan met conflicten, inclusiviteit, milieu, media, 
burgerzin, machtsmisbruik, familiaal geweld, #metoo, vrouwenrechten, school samen maken, 
racisme, black lives matter.  
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Anne Frank krant 2019 / [s.n.]. - Amsterdam: Anne Frank Stichting, 
2019. - docentenhandleiding (4 p.), 30 x krant (16 p.): 49,95 EUR 
(incl. pakket Annes wereld)  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/31/anne-
frank-krant-2019/   
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 anne  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.5 anne  

In 2019 zou Anne Frank 90 jaar zijn geworden. In dit lesmateriaal voor de 3e graad lager 
onderwijs wordt hier aandacht aan besteed door terug te grijpen op haar persoonlijke verhaal 
en stil te staan bij de betekenis ervan voor leerlingen van nu. De krant vormt de basis van het 
pakket en bestaat uit 16 pagina's vol beeld en verhalende teksten. Leerlingen beantwoorden 
vragen in een klein dagboekje in de krant. In de handleiding vind je verdiepingsvragen voor in 
de klas. Bij de krant kun je gebruik maken van een ondersteunende digitale presentatie met 
extra foto's en links naar filmpjes van ooggetuigen. Voor elke twee pagina's in de krant is er een 
corresponderende slide.  

Annes wereld : duik de geschiedenis in en ga op onderzoek uit / [s.n.]. - Amsterdam: Anne 
Frank Stichting, 2019. - doos met handleiding; 6 3D-objecten (15 delen); zes pakketten 
(stappenplan, 7 opdrachtkaarten, kartonnen overzichtsbord): 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 anne  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.5 anne  

Het verdiepingsmateriaal Annes Wereld daagt leerlingen uit om onderzoekend te leren. Aan de 
hand van verschillende bronnen onderzoeken ze per groep een periode uit het leven van Anne 
Frank. Een stappenplan helpt hen verder op weg. De opdrachten zijn gevarieerd en worden in 
overleg verdeeld op basis van de interesses en voorkeuren. Aan het einde van hun zoektocht 
presenteren de groepjes hun bevindingen aan elkaar. Geschikt voor 2e en 3e graad 
basisonderwijs.  

 
Wat wij doen, kan jij ook : handboek Saïd en Lody / Storms, O.; 
Janssens, K.; Van de Kamp, L.; Bensellam, S.. - Amsterdam: 
Movisie, 2018. - 32 p. 
Doelgroep: 12-20 jaar  
URL: https://www.movisie.nl/publicatie/handboek-saidlody  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 watw  

In dit handboek wordt de methodiek 'Saïd & Lody' beschreven. 
Deze richt zich op schoolgaande jongeren (12 t/m 20 jaar), vaak 

met een zwak zelfbeeld, die dreigen te ontsporen of al ontspoord zijn. Jongeren die er 
ongefundeerde negatieve meningen over anderen op na houden op basis van etniciteit, cultuur 

https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/31/anne-frank-krant-2019/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/31/anne-frank-krant-2019/
https://www.movisie.nl/publicatie/handboek-saidlody
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of religie. Het doel van de methode is de weerbaarheid van jongeren verhogen, hen te activeren 
en hun wereldbeeld vergroten. Ze worden gestimuleerd om toekomstgericht te kijken naar hun 
leven, hun talenten te ontdekken, op zoek te gaan naar kansen. De naam van de methode 
verwijst naar de twee ontwikkelaars: jongerenwerker Saïd Bensellam en voormalig rabbijn Lody 
van de Kamp. Het duo gaat naar scholen toe en stemt de begeleiding af op wat er speelt in een 
klas.  

Bedtijd / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: Kartonnen dozen, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-94-
90952-27-3: 9,95 EUR  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 bedt  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 bedt  

Prentenboekje voor de allerkleinsten over een meisje met twee 
papa's. Het is bedtijd maar hond wil nog spelen...  

Klaarwakker / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: Kartonnen dozen, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-94-
90952-26-6: 9,95 EUR  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 klaa  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 klaa  

Prentenboek voor de allerkleinsten over een gezin met twee 
mama's. Het jongetje en de poes zijn vroeger wakker dan de 
anderen, en ze hebben honger...  

Yanti : over de reis van haar leven / Frateur, Haryanti; Van Praag, Marie. 
- [Ekeren]: Studio Sesam, 2018. - 43 p.. - ISBN: 978-94-92784-03-2: 
12,95 EUR  
Doelgroep: 6-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 yant  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 yant  

Yanti wordt geboren in Indonesië maar ze wordt afgestaan door haar 
biologische ouders. Ze belandt in een weeshuis. Daar wordt ze 

geadopteerd door een warm Belgisch gezin en ze groeit op in de Antwerpse Kempen. Toch 
begint ze zich tijdens het opgroeien vragen te stellen over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan 
naar haar familie en onderneemt een lange reis naar het land waar ze ooit vandaan kwam. Ze 
herontdekt haar geschiedenis, vindt een nieuw evenwicht en beleeft de rijkdom van een 
multiculturele identiteit. Dit poëtische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van 
schrijfster Haryanti Frateur.  
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Marie Curie / Lloret Blackburn, Victor; Coronado, Ángel; Roca, Oriol. - 
[Mechelen]: Baeckens Books, 2018. - boek [32] p., lesbrief [8] p.. - 
(Kleine helden). - ISBN: 978-90-5924-528-0: 12,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-
curie/                                                                                                             
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 mari  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 mari  

Prentenboek uit de reeks Kleine helden voor kinderen van 9 t/m j 12 jaar. Deze reeks inspireert 
kinderen om hun dromen na te jagen en hun toekomst in eigen handen te nemen. Dit boek 
gaat over Marie Curie en het thema wetenschappen. Naast het levensverhaal van Marie Curie, 
bevat het boek een tijdslijn, vragen en een verklarende woordenlijst. Online vind je een 
bijbehorende lesbrief met opdrachten en een ganzenbordspel.  

 
Tijdlijn : een reis door de geschiedenis / Goes, Peter; Vanden Heede, 
Sylvia. - Tielt: Lannoo, 2015. - [72] p.. - ISBN: 978-94-014-2628-2: 25,99 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 tijd  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.1 tijd 

Geschiedenis van de wereld in grote kijkplaten: van de oerknal tot het 
heden. Onder of bovenaan elke dubbele pagina staat een toelichting over 

welke periode het gaat. Met naast de vele illustraties weetjes in korte opmerkingen. De periode 
2000 behandelt bijvoorbeeld de aanslag op de Twin Towers maar ook social media en de 
Arabische lente. In het tijdvak 2010 tot nu komen o.a. de bestrijding van het terrorisme en de 
vluchtelingenstroom aan bod.  

De Arabier van de toekomst : een jeugd in het Midden-Oosten 1985-1987 
[3] / Sattouf, Riad. - Amsterdam: De Geus, 2017. - 150 p.. - ISBN: 978-90-
445-3629-4: 22,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 arab 

Dit is het derde deel van een striptrilogie waarin Riad Sattouf zijn eigen 
jeugd vertelt. Riad is ondertussen zeven jaar en leeft nog steeds in het 
dorpje Ter Maaleh in Syrië. Zijn vader is van Arabische afkomst, zijn 

moeder is Franse met Joodse roots. Riads vader is niet gelovig maar de omstandigheden 
dwingen hem om de islam toch in de miniemste vorm toe te passen. Riads moeder is niet 
gelukkig met de beslissingen van haar man.  

 

https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-curie/
https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-curie/
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 Mahatma Gandhi / Alonso, Javier; Coronado, Ángel; Roca, Oriol. - 
[Mechelen]: Baeckens Books, 2018. - boek [32] p., lesbrief [8] p.. - 
(Kleine helden). - ISBN: 978-90-5924-526-6: 12,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-
gandhi/                                                                                              
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND maha  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 IND maha  

Prentenboek uit de reeks Kleine helden voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deze reeks inspireert 
kinderen om hun dromen na te jagen en hun toekomst in eigen handen te nemen. Dit boek 
gaat over Mahatma Gandhi en het thema geweldloos verzet. Naast het levensverhaal van 
Mahatma Gandhi, bevat het boek een tijdslijn en verwerkingsvragen. Online vind je een 
bijbehorende lesbrief met opdrachten en een ganzenbordspel.  

Last days : hoe de wereld afscheid neemt / Blancquaert, Lieve. - 
Lichtervelde: Hannibal, 2018. - 256 p.. - ISBN: 978-94-92677-
58-7: 29,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 last  

Fotografe Lieve Blancquaert toont hoe mensen in verschillende 
landen zich voorbereiden op de dood en wat de riten zijn tijdens 
begraven of cremeren. De fotoreportages worden voorzien van 
teksten waarin de fotografe haar ervaringen en de 

ontmoetingen beschrijft. Hoe mensen omgaan met de dood verschilt cultureel en gaat van 
ontkennen tot het vieren ervan. Er zijn Amerikaanse bejaarden die er alles aan doen om eeuwig 
te blijven leven. In Mexico daarentegen is het verleden onlosmakelijk verbonden met het heden 
en op de begraafplaatsen worden jaarlijks de dood en het leven uitbundig gevierd. Verder 
intrigerende, aangrijpende en soms ook schrijnende verhalen en foto's uit Indonesië, Japan, 
Ghana, Cuba, India, Kenia en België.  

 Verhalen uit de binnenstad / Tan, Shaun; Gerlach, Eva. - Amsterdam: 
Querido, 2018. - 235 p.. - ISBN: 978-90-214-1443-0: 25,00 EUR  
Doelgroep: 12-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 verh  

In deze verhalenbundel vind je 25 verhalen over dieren in de grootstad. 
De verhalen zijn surrealistisch, soms op het absurde af, maar ze hebben 
ook een nostalgische en poëtische toets. In elk verhaal staat één dier of 
soort centraal: krokodillen op de 87e verdieping van een flatgebouw die 

er vredig samenleven, een varken dat plak voor plak door de vloer 'zinkt' in de achterkamer, 
vissen die door de lucht vliegen omdat de rivieren te sterk vervuild zijn, ... Doorheen de 
verhalen vind je magistrale schilderijen in olieverf.  

 

 

https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-gandhi/
https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-gandhi/
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 Feest je mee? : lees- en werkboek over belangrijke feestdagen in België / 
Van Kelecom, Koen. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 51 
p.. - ISBN: 978-90-8696-351-5: 17,50 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 fees 

In 'Feest je mee?' lees je 22 verhalen in makkelijke taal over feestdagen en 
over vakantiedagen in Vlaanderen en België. Bij elk hoofdstuk zijn er 

vragen die helpen om alles nog beter te begrijpen. Er staat ook telkens een weblink bij. Daar 
vind je nog meer info én een filmpje over die feestdag.  

Jaarfeesten : achtergrond en betekenis in onze tijd / Tak, Fred. - Zeist: 
Christofoor, 2017. - 128 p.. - ISBN: 978-90-6038-829-7: 12,50 EUR  
Doelgroep: 4+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 jaar 

 Dit boek biedt een overzicht van jaarlijkse feesten en tradities zoals Sint-
Maarten, de Paashaas en Pinksteren. Met een verklaring van hun 
achtergrond en betekenis, steeds in relatie tot de natuur.  

 

 
Niemand wil ze hebben : Europa en zijn vluchtelingen / Polman, 
Linda. - Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas, 2019. - 279 p.. - 
ISBN: 978-94-91921-53-7: 19,95 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 niem  

Linda Polman onderzoekt de ontwikkeling van het Europese 
vluchtelingenbeleid sinds 1938. Ze beschrijft de energie, 
creativiteit en financiële middelen die Europese landen investeren 
in hun War against Migrants - of het gelukszoekers zijn, of 'bona 

fide' vluchtelingen. Polman begint haar verhaal in 1938, bij de Conferentie van Evian aan het 
Meer van Genève, waar Europa de fundamenten voor zijn aanpak metselde. Daarvandaan 
neemt zij de lezer mee op een verbazingwekkende reis, dwars door de Koude Oorlog, naar de 
gigantische Afrikaanse vluchtelingkampen van de UNHCR, Europa's hondstrouwe bondgenoot 
in deze oorlog, via veilige enclaves bomvol vluchtelingen en Europa's bunga bunga deals met 
kolonel Khadaffi en de koning van Marokko, naar hotspot Lesbos in Griekenland. Onderweg 
ontmoeten de lezers onder meer 'IDP's', 'refugees in orbit', Zambiaanse blauwhelmen, 
hulpverleners, asielfraudeurs en een rotzooiende Rotterdamse mensensmokkelaar, zijn pitbull 
aan de voet. Wat is er terecht gekomen van de belofte van 'nooit meer' waarop het VN-
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vluchtelingenverdrag in 1951 was gebaseerd? Tachtig jaar vluchtelingenbeleid en nog steeds 
wil niemand ze hebben.  

 
De SDG's in je gemeente : 50 inspirerende 
praktijkvoorbeelden / [s.n.]. - Brussel: VVSG 
Internationaal, [s.a.]. - 50 p. 
Doelgroep: 14+ 
 

 

 

URL: 
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/praktijkvoorbeelden_sensibilisering_nl_finaa
l_003.pdf 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 sdgs  

In deze publicatie werden 50 voorbeelden verzameld om het brede publiek vertrouwd te 
maken met de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development 
Goals, SDGs), zowel binnen je organisatie, als in je externe communicatie en op evenementen. 
Van SDG-stressballetjes via SDG-pralines tot een SDG-tijdcapsule. Ook scholen die hun 
leerlingen willen sensibiliseren voor de SDGs kunnen zich laten inspireren door deze 
praktijkvoorbeelden.  

Terugkeer naar het leven : oefeningen en rituelen om ons weer te verbinden 
met het levensweb / Macy, Joanna; Brown, Molly Young; Dalai Lama; Fox, 
Matthew. - Utrecht: Van Arkel, 2012. - 299 p.. - ISBN: 978-90-6224-518-5: 
14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 teru 

De auteurs van dit boek reiken houvast aan om een andere kijk te 
ontwikkelen op de natuur en op onszelf als deel daarvan. Ze putten daarvoor 
onder andere uit de systeemtheorie, de Gaia-theorie, de diepe ecologie, de 

boeddhistische leer, oude wijsheid, ecofeminisme en ecopsychologie. Zo komen ze ten slotte 
uit bij 'Het Werk dat weer Verbindt' ('The Work that Reconnects'). Dit is een verzameling 
methodieken die in de loop van vele jaren werden ontwikkeld in het werken met groepen rond 
deze problematiek. Het eerste deel van het boek is eerder theoretisch. Het tweede deel bestaat 
uit een beschrijving van methoden voor groepswerk. Deze zijn thematisch ingedeeld volgens 
vier componenten: gronden in dankbaarheid (ervaren van dankbaarheid voor je bestaan), 
werken met emoties (toelaten van alle mogelijke gevoelens over de toestand van de aarde), 
verandering in waarneming (leren ervaren dat in het erkennen van moeilijke gevoelens een 
bron van kracht zit en dat je niet alleen staat), weer op pad (met nieuwe inzichten en gebruik 
makend van synergie weer verder).  

https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/praktijkvoorbeelden_sensibilisering_nl_finaal_003.pdf
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/praktijkvoorbeelden_sensibilisering_nl_finaal_003.pdf
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 Waar kunnen we landen? : politieke oriëntatie in het Nieuwe 
Klimaatregime / Latour, Bruno. - Amsterdam: Octavo, 2018. - 
131 p.. - ISBN: 978-94-90334-25-3: 19,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 waar  

In Waar kunnen we landen? brengt Latour 
klimaatverandering in verband met de (neoliberale) 
'deregulering' en de toename van ongelijkheid. Deze drie 
verschijnselen hebben volgens Latour geleid tot de huidige 
situatie: kritiek op de globalisering en het verlangen om terug 
te keren naar de bescherming die de natiestaat zou hebben 

geboden. Het ideaal van een gedeelde wereld verdwijnt in 'het Westen', dat blijkt onder meer 
uit de verkiezing van Trump, de Brexit en de weerstand tegen migratiestromen uit het Midden-
Oosten en Afrika. Als we weerstand willen bieden aan deze situatie zullen we weer een 
gemeenschappelijke oriëntatie moeten vinden, zullen we ergens moeten landen. Daarvoor is 
een kaart nodig met de posities van het nieuwe politieke landschap. Latour geeft een 
overtuigende aanzet tot het tekenen van zo'n kaart en besluit met een pleidooi voor het Europa 
waarin hij zou willen landen.  

Speeltjes van de globalisering - handleiding voor de 
leerkracht / School zonder racisme. - Koekelberg: School 
zonder Racisme, 2017. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 spee  

Met dit kant-en-klare materiaal kan je met leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs twee 
à drie uren werken rond globalisering. De leerlingen worden in groepjes verdeeld en elk groepje 
zoomt in op één van vier producten die nauw aansluiten bij hun leefwereld: speelgoed, 
fastfood, kledij en de smartphone. Ze gaan na wat de impact van het product is op mens en 
milieu, hier en elders in de wereld. Elk groepje heeft een computer of tablet nodig om een 
aantal filmpjes te kunnen afspelen. Als leerkracht motiveer en stuur je waar nodig. School 
zonder Racisme biedt ter verdieping een workshop waarin leerlingen aan den lijve de 
ongelijkheid in de wereld ondervinden, inzicht krijgen in ons huidig economisch systeem en de 
link ontdekken met migratie. Ten slotte worden de jongeren uitgedaagd tot (zelf)reflectie: wat 
is mijn rol en hoe kan ik het verschil maken?  

De schat van Goudland / [s.n.]. - Gent: Catapa vzw, 
2015.  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.7 scha  

Ganzenbordspel voor de 3de graad lager onderwijs 
over verschillende grondstoffen die van groot belang 
zijn voor bevolkingsgroepen in Zuid-Amerika De 
leerlingen worden bewust gemaakt van een 

duurzaam en verantwoord gebruik van deze grondstoffen. Op een speelse manier ontdekken 
ze de gevolgen van goudontginning. Het doel van het spel is leerlingen te sensibiliseren en aan 
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te zetten bewuster om te gaan met het gebruik van elektronische apparatuur zoals 
smartphones en computers, die mineralen zoals goud bevatten.  

 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? Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? 
een overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's.  
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Kleuterparticipatie = ouderparticipatie. Goede praktijkvoorbeelden / Cel Onderwijs Turnhout. - 
Cel Onderwijs Turnhout: [s.n.], 2008. - 44 p.: 0,00 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 kleu  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 kleu  

De Katholieke Hogeschool Kempen Vorselaar, de Cel Onderwijs van Turnhout en het LOP van 
Turnhout concluderen uit onderzoek in Turnhoutse scholen dat ouderparticipatie een 
belangrijke hefboom is om kleuterparticipatie te bevorderen. Ze maakten een inventaris van 
goede praktijkvoorbeelden die een inspiratie kunnen zijn voor scholen en kleuterleid(st)ers. De 
praktijkvoorbeelden zijn gegroepeerd in 5 verschillende thema's: communicatie en taal, zin van 
het kleuteronderwijs, betrokkenheid, ouders aansporen om te spelen met hun kinderen en 
tijdige/regelmatige aanwezigheid. Het opbouwen van een goede communicatie en een 
vertrouwensrelatie tussen de school en de ouders staat hierbij centraal.  

complimenten prenten / Sterkens, Christine. 
- [S.l.]: Nik-Nak, 2019. - 52 kaarten, 4 
uitlegkaartjes. - ISBN: 9789493136069: 7,50 
EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 nikn ; 
WEL 2.1.4 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 nikn ; WEL 
2.1.4 nikn  

Set van 52 speelkaarten met 13 verschillende complimenten om kinderen van 5-12 jaar een 
pluim te geven. Van ieder compliment bestaan 4 kaarten die samen een kwartet vormen. Voor 
elke kaart is er een andere afbeelding en het compliment wordt telkens ook in 2 andere talen 
verwoord. De set kan gebruikt worden door leerkrachten, begeleiders, ouders in heel 
verschillende situaties en omgevingen. Je kan zelf bepalen welke kaart je aan een kind geeft, of 
het kind laten kiezen. Wanneer kinderen voldoende kaarten hebben gekregen om een kwartet 
te vormen, kunnen ze met elkaar het spel gaan spelen. Kinderen kunnen verschillende 
kwartetten verzamelen, waardoor het spel anders wordt wanneer er met meer vriendjes wordt 
gespeeld. Door de 4×2 bijkomende talen per kwartet, krijgt meertaligheid een plaats, en 
worden ook anderstalige ouders betrokken. De andere talen op de kaarten zijn: Engels & Duits 
(kaarten A), Turks & Roemeens (kaarten B), Frans & Pools (kaarten C), Arabisch & Spaans 
(kaarten D).  
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Een boek vol gevoelens en 1 goudvis / Gerarts, Marjan; van der Schaaf, 
Deborah. - Tielt: Lannoo, 2018. - 43 p.. - ISBN: 978-94-014-4978-6 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 boek  

In dit boek worden vijf emoties worden uitgelegd: verdriet, woede, 
jaloezie, angst en vreugde. Deze emoties worden als fantasiefiguurtjes 
met hun eigen kenmerken geïntroduceerd in een inleidend verhaaltje. 
Vervolgens zijn er voorbeelden van situaties waarin een emotie het 

duidelijkst aanwezig is. Tussendoor staan er tips en verschillende activerende opdrachten die 
bewustmaking en herkenning van die emotie tot doel hebben.  

Hulpwaaier angst : tips en strategieën 
voor in het basis- en voortgezet 
onderwijs / Mak-Peters, Loek; 
Verfaillie, Liselotte. - Huizen: Uitgeverij 
Pica, 2019. - 116 p.. - ISBN: 978-94-
92525-58-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 hulp 

 In deze hulpwaaier wordt aandacht besteed aan oorzaken en gevolgen van angst, hoe angst 
zich in de klas uit - waarbij specifiek faalangst, separatieangst, paniek, fobieën, en de 
gegeneraliseerde angststoornis aan de orde komen en hoe je kinderen en jongeren met angst 
kunt begeleiden. De waaier behandelt eerst enkele theoretische kaders, waarna ingegaan 
wordt op de manifestaties van angst in de klas. Er wordt uitgelegd wat elke vorm van angst juist 
is, daarna hoe je ze kan herkennen, om af te sluiten met tips die je kan inzetten in de klas. 
Schuingedrukt geven casussen nog extra duiding. Vervolgens gaan nog enkele delen specifiek 
in hoe je kinderen met angstige gevoelens kan begeleiden.  

Openhartig puber tijd: Waar kom jij je bed voor uit? / [s.n.]. - 
Hedel: Moodzz bv, [s.a.]. - 102 kaarten: 12,99 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 open  

Jongeren in de adolescentie zitten vaak met veel vragen. Het 
ontwikkelen van hun lichaam én hun identiteit kan soms een 
intense periode zijn. Met de vragen en opdrachten van dit spel 
worden de spelers aangezet om na te denken over de 

toekomst, zichzelf, zichzelf en de anderen, ... enz. Vragen zoals "Waar zou jij graag heel erg 
goed in willen zijn?", "Heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld?", of "Wie of wat kan jouw 
donkere dag lichter maken? komen aan bod. Maar ook leuke opdrachten zoals "Maak jouw 
medespelers binnen één minuut aan het lachen. Hoe je dat doet moet je zelf weten" komen 
aan bod. Sommige vragen zijn moeilijker dan anderen. Als spelleider is het dus aan te raden om 
de kaarten eerst door te nemen in functie van de groep. De meerderheid van de vragen is 
echter inzetbaar vanaf ongeveer 11 jaar, in de klas of thuis (of in de jeugdvereniging, ...)  
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Wereldklassen: een 
schoolbreed traject rond 
culturele identiteit voor 
kinderen van het 4de-6de 
leerjaar / Lenaerts, Lieve; 
Severeyns, Griet; Stokken en 
Staarten; Van der Moeren, 
Bart. - Turnhout: De 
Warande, 2018. - brochure 

(20 p.), fiches 'groeien in verbinding' (28 p.), bijlagen (23 p.), 2 schatkamer werkboekjes 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 were 

 Wereldklassen is een schoolbreed traject rond culturele diversiteit voor kinderen van het 4d e 
tot het 6de leerjaar. De grote diversiteit aan culturele en sociaaleconomische identiteiten in de 
(klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project. Door de culturele eigenheid van 
kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren kennen, worden we meer begripvol voor 
culturele verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de schoolgemeenschap 
versterken In deze map vind je een inleidende brochure die het traject kadert en twee 
werkboekjes Schatkamer. Aan de hand van vragen en opdrachten komt het kind via dit 
werkboekje heel wat te weten over zichzelf, over thuis en over de andere kinderen in de klas. 
Zo wordt zijn Schatkamer gevuld. Sommige opdrachten doet het kind alleen, andere zijn samen 
met iemand van de familie of met een klasgenoot. Tot slot vind je in de map ook de fiches 
'Groeien in verbinding' terug. Met deze reeks van 12 fiches met methodieken en reflecties kan 
een schoolteam aan de hand van heel concrete stappen de waarden en normen van de school 
uitzuiveren. De fiches zijn dus bedoeld om in team aan de slag te gaan. Zo kunnen leerkrachten 
en directies parallel met het traject in de klas aan een onderbouwde visie en een gedeelde, 
verbindende schoolcultuur werken.  

 Wat denk je? Wat voel je? : 55 emotiekaarten / De Vreede, 
Adinda. - [Huizen]: Uitgeverij Pica, 2018. - 1 doos met 
handleiding, 55 kaarten. - ISBN: 978-94-92525-25-3: 12,95 EUR  
Doelgroep: 5-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 watv  

Wat voel je? Wat denk je? is een hulpmiddel voor begeleiders van 
kinderen, jongeren en volwassenen bij het benoemen en leren 
begrijpen van gevoelens. Ook het snappen, versterken, helen en 

loslaten van de gevoelens kunnen doelen zijn van het werken met de kaarten. Op de 55 kaarten 
wordt aan de voorzijde een prettig of onprettig gevoel uitgedrukt in één woord met daarboven 
een grote smiley. Op de achterkant vind je ook de smiley terug met het gevoel, maar deze keer 
met een gedachte erbij in een gedachtewolk als extra illustratie van het gevoel.  
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 Spelend leren bal: SEO Bal / [s.n.]. - Amersfoort: 
Kwintessens, [s.a.]. - buitenbal, 2 ballonnen, tussenstuk 
voor pomp, handleiding 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 spel  

Op deze bal voor sociaal-emotionele ontwikkeling (de 
SEO bal) staan op elk paneel termen die te maken hebben 
met sociaal-emotionele ontwikkeling zoals 'sorry', 

'luister', 'bang', of 'ik kan het'. Bij de bal vind je een handleiding met enkele suggesties tot 
spelvormen en instructies om de bal op te blazen.  

 Kinderyoga Avonturen Box / Purperhart, Helen. - Utrecht: Ankh-
Hermes, 2017. - 48 yogakaarten, 2 instructiekaarten. - ISBN: 
9789020214123 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 kind 

Deze box bevat yogakaarten voor kinderen in 8 thema's (bos, 
winterpret, boerderij, dierentuin, ruimte, ...). Ieder thema bestaat 
uit 6 kaarten met bewegings-, massage-, fantasie- en 

ademoefeningen. Niet elke kaart bevat dus een yoga-oefening. Op de voorkant van elke kaart 
staat de titel, een grote afbeelding en een spreuk. Op de achterkant vind je de uitleg van de 
oefening terug.  

 Druk en dromerig : ADHD bij meisjes : voor ouders, leerkrachten 
en meisjes / Van de Sande, Jacqueline. - Amsterdam: Uitgeverij 
SWP, 2018. - 206 p.. - ISBN: 978-90-8850-815-8: 24,90 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 druk 
  
ADHD wordt vaak gezien als een probleem van jongens. Bij meisjes 
wordt ADHD veel minder vaak of snel herkend en erkend. 
Jacqueline van de Sande gebruikt biografische gebeurtenissen uit 

haar jeugd om te laten zien welke invloed (toen nog niet gediagnosticeerde) ADHD heeft gehad 
op haar leven. Het doel is om meer inzicht en begrip op te wekken voor meisjes met ADHD en 
het thema bespreekbaar te maken. Door middel van soms grappige en soms aandoenlijke 
anekdotes blijft het boek luchtig, maar toch ook leerzaam en aangrijpend. Elk hoofdstuk heeft 
een thema, dat als een rode draad door dat hoofdstuk loopt. In ieder hoofdstuk wordt op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie kort toegelicht en volgen aanbevelingen 
voor het omgaan met ADHD voor leerkrachten en ouders. 
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Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs : 
visie op ondersteuning in de klas / Huizinga, Mariëtte; Graas, Dorien; 
Bexkens, Anika. - Antwerpen: Garant Uitgevers, 2017. - 149 p.. - ISBN: 978-
90-441-3506-0: 21,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 kind  

Via verschillende hoofdstukken gaat dit boek in op ondersteuning in de klas 
van kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend 

onderwijs. Het bevindt zich dus tegen de achtergrond van het Nederlandse onderwijssysteem, 
en focust vooral op de context van het basisonderwijs. Het boek tracht linken te leggen tussen 
onderzoek en praktijk. Het gaat o.a. in op het herkennen van de ontwikkeling, de ondersteuning 
in de klas, de samenwerking met ouders en zorg op school, en focust op kort op inzichten die 
kunnen meegenomen worden uit het buitengewoon onderwijs (hier speciaal onderwijs gezien 
de Nederlandse context)  

1001 verborgen regels : een schat aan 
tips, eyeopeners en energizers / 
Hoogerheide, Natasja. - Huizen: Pica, 
2017.. - ISBN: 978-94-91806-97-1: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 1001   
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 1001 

De meeste kinderen en volwassenen hebben geen problemen met algemene sociale 
vaardigheden. Dankzij hun sociale intuïtie schatten ze elke situatie op de juiste manier in en 
nemen ze de vaak ongeschreven regels die in die situatie gelden moeiteloos in acht. Voor 
sommige mensen zijn die regels echter niet zo voor de hand liggend of vanzelfsprekend, 
waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. De sociaal-cognitieve leerproblemen waar 
zij mee kampen, komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een autisme spectrumstoornis, 
ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal hiervoor is de hulpwaaier 
gemaakt. In de praktijk blijkt namelijk dat het behandelen van één regel of tip per dag al kan 
helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. Zulke tips vind je in deze 
hulpwaaier, opgedeeld in verschillende categorieën zoals 'Afspraken maken', 'Boos, ruzie en 
gedoe!', 'Feestje!', 'Iets (uit)lenen', 'School', 'Vakantie', of 'Verliefd'. Allemaal situaties dus 
waarin je soms 'verborgen regels' kan tegenkomen waar je met de hulp van de tips makkelijk 
op kan participeren.  

 Het DCD-doeboek : een psycho-educatief boek voor kinderen met DCD 
vanaf 9 jaar / Eeckhautte, Eline; Destoop, Birger. - Destelbergen: SIG, 
2018. - 80 p.. - ISBN: 978-90-5873-105-0: 12,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 dcd- 

Het DCD-doeboek is een psycho-educatief werkboek ontworpen voor 
kinderen met DCD vanaf 9 jaar of ouder. Het probeert hen al doende 
dingen te leren over de coördinatie-ontwikkelingsstoornis DCD. Er zijn 
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opdrachten voorzien waarbij dingen kunnen ingevuld, getekend, aangeduid of gekleurd 
worden, enz. Het DCD-doeboek wordt bij voorkeur samen met een begeleider overlopen: 
therapeut, ouder(s) of (zorg)leerkracht. Het doel is kinderen met DCD te laten groeien naar een 
positieve, realistische kijk op hun stoornis. Het DCD-doeboek is samengesteld op basis van een 
bevraging in het werkveld naar wat er nog ontbreekt voor kinderen met DCD.  

 Hulpwaaier hoogsensitiviteit: 
Informatie, tips en strategieën bij de 
hand / Voetee-Dibbink, Marianne. - 
Zoetermeer: Uitgeverij Pica Educatief, 
2017.. - ISBN: 978-94-92525-20-8: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hulp 

 Vanwege de vele misvattingen over hoogsensitiviteit, geeft deze hulpwaaier allereerst 
antwoord op de vragen wat hoogsensitiviteit neurologisch gezien juist is en wanneer er 
wetenschappelijk gezien sprake van is. Vervolgens geeft de waaier praktische tips en tools (voor 
thuis en op school) over hoe je hoogsensitiviteit herkent; wat een hoogsensitief kind nodig 
heeft; en hoe je een hoogsensitief kind helpt om niet uit balans te raken. Ook komen 
onderwerpen als mindset en hoogsensitiviteit in combinatie met ADHD, autisme en 
hoogbegaafdheid aan bod. De waaier eindigt met een lijst met bronnen, aanbevelingen en 
wetenschappelijke literatuur. 

De hulpwaaier is bedoeld voor leerkrachten, coaches, psychologen, orthopedagogen, 
jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders en ouders van 
hoogsensitieve kinderen. 

Tics en dwang in de klas : tips en 
strategieën bij de hand / Beljaars, 
Laura; Heijerman, Annet. - Huizen: 
Pica, 2016. - 90 p.. - ISBN: 978-94-
91806-81-0: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hulp  

De hulpwaaier Tics en dwang in de klas 
is een hulpmiddel voor leraren in het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet 
onderwijs. In verschillende secties vind je direct toepasbare kennis en tips rond o.a. kenmerken 
van tics en dwang, de leerling in de klas, en gerichte strategieën. Aan bod komen onderwerpen 
als: storend gedrag in de klas, triggers verwijderen, extra moeilijke dagen, contact met ouders 
en gebruikmaken van positieve eigenschappen.  
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Mijn plakboek / Luteijn, Ellen; Nieuwenstein, Hans; Van Nielen, 
Harry. - Huizen: pica, 2014. - toelichting (19 p.), plakboek (met 24 
stickervellen). - ISBN: 9789000024728 
Doelgroep: 9-16 jaar  
URL: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-
ondersteuning/mijn-plakboek-pica  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn  

Mijn Plakboek is een praktische methode voor kinderen en 
jongeren vanaf ongeveer 8 jaar tot ca. 16 jaar met een autisme spectrumstoornis. Het doel van 
de methode is dat het kind zichzelf aan anderen kan laten zien, zodat de omgeving meer begrip 
kan opbrengen en zich beter kan aanpassen. Mijn Plakboek is een losbladige werkmap met vier 
katernen, stickersets en twee A2-posters en een aparte toelichting voor de begeleider. In het 
eerste katern worden posters gemaakt over de sterke kanten en de lastige kanten van het kind. 
Door het plakken van stickers met cartoons en/of door het zelf tekenen en schrijven op de 
posters, laat het kind zien wat bij hem/haar hoort en kan er een helpend gesprek ontstaan, 
waarin zowel het kind als de omgeving nieuwe inzichten opdoet. Aan het eind van katern 1 
wordt een grote Dit ben ik'-poster gemaakt waar het geheel wordt samengevat. In het tweede 
katern gaat het kind nadenken over wat hij/zij nodig heeft van andere mensen (ouders, 
leerkrachten en anderen), in een ruimte, met betrekking tot tijd en wat nodig is voor het 
uitvoeren van een taak. In het derde katern gaat het over het kind in relatie met anderen. Er 
wordt gewerkt met relatiecirkels, waarin het kind kan aangeven wie dichtbij staan en wie niet 
in de thuissituatie, op school of ergens anders. Per situatie wordt ook nagedacht over wat goed 
gaat en wat een mogelijk doel zou kunnen zijn. In het vierde katern gaat het kind een 
stappenplan maken voor een aantal zelf gekozen doelen, waarbij de sterke en lastige kanten 
van het kind, de benodigdheden en de relaties met mensen weer in kaart worden gebracht. Zo 
ptracht men via visualisaties het kind in staat te stellen zichzelf en anderen inzicht te geven in 
zijn/haar uniek zijn. De ervaring is dat kinderen daarmee gemotiveerd worden om iets te gaan 
aanpakken, dat voorheen niet mogelijk leek. Extra materiaal dat bij Mijn Plakboek hoort is gratis 
te downloaden via de website van de uitgever.  

Woordenwolken / Ang, Winny; Ramos, Fatinha. - 
Ekeren: Studio Sesam, 2019. - 24 p.. - ISBN: 978-94-
92784-05-6: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 woor  

Reni is een meisje met veel verhalen in haar hoofd. Haar 
woorden vinden soms hun weg niet naar buiten. Het 
boek is geschreven voor kinderen met selectief 

mutisme; een angststoornis waarbij kinderen op school en buiten het gezin, soms jarenlang, 
niet spreken.  

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-ondersteuning/mijn-plakboek-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleiding-ondersteuning/mijn-plakboek-pica
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Denk!: Vergroot de denkkracht van ieder kind / de Haas, Rob. - 
Helmond: Onderwijs Maak Je Samen, 2012. - handleiding (19 p.), 
11 kaarten, staander 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 denk 

DENK! is een methode om kinderen aan te sturen tot gericht leren 
denken. Tien 'denktechnieken' worden aangeboden op tien 
kaarten met vooraan een pictogram, en achteraan een korte 

uitleg, een werkwijze in stappen, en een voorbeeld. Een voorbeeld van zo'n denktechniek is 
AMS (Andermans Standpunt) en richt het denken van de kinderen op het in de huid kruipen 
van een andere persoon, een ander dier, etc. Bij de introductie van een denktechniek kan je 
kinderen het pictogram op de kaart tonen. Deze kun je op bijgeleverde standaard plaatsen. Op 
die manier kunnen alle kinderen de verbinding leggen tussen het verhaal en het pictogram. De 
verschillende denktechnieken proberen kinderen op een eenvoudige wijze te leren om hun 
oordeel uit te stellen en niet te impulsief te reageren of te antwoorden op vragen. De werkwijze 
van de denktechnieken gaan ook uit van samenwerkend en ervaringsgericht leren, en zijn 
context-onafhankelijk en dus in alle vakken te integreren.  

Mindsets op school / Ricci, Mary Cay; Weij-van Wanrooij, Madeleine; 
Dekker, Jankees; Bosch,  Katja; Camps, Wouter. - Rotterdam: Bazalt, 2017. 
- 127 p.. - ISBN: 978-94-6118-231-9: 45,00 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind  

Jonge kinderen hebben grote dromen over wat ze kunnen worden: 
astronaut, dierenarts, profvoetballer of juf. De growth mindset-theorie 
laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen zich ervan bewust zijn hóe ze 
leren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om hun dromen waar te kunnen 

maken: door gemotiveerd te zijn, doorzettingsvermogen te tonen en van fouten te leren. 
Mindsets op school geeft bij deze theorie veel praktische suggesties aan leraren, schoolleiders 
en ouders om leerlingen daarbij te helpen. Hoe creëer je een growth mindset-cultuur in de 
school en in de klas en hoe neem je ouders daarin mee?   
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Kompasvinder: een richtgevend, rakend en verhelderend kaartspel 
/ van de Rijzen, Matty; Welten, Greetje. - Hilversum: Koppenhol 
uitgeverij, 2017. - handleiding, 63 koerskaarten, 63 vizierkaarten, 
63 expeditiekaarten. - ISBN: 9789085082255 
Doelgroep: 13+  
URL: https://kompasvinder.com/                                                    
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 komp 

Kompasvinder is een kaartspel ontwikkeld om in groep of 
individueel meer inzicht te krijgen in jezelf of in bepaalde (moeilijke) situaties. Door het spel 
kan je meer zelfvertrouwen krijgen, beter je doel bepalen en meer richting geven aan je leven, 
(school)carrière, of toekomst. In de handleiding staan enkele spelvarianten om met de kaarten 
aan de slag te gaan in groep, individueel of binnen 1-op-1 begeleiding. Het spel bestaat uit drie 
kaartensets: vizierkaarten met woorden die bepaalde behoeften in kaarten brengen; 
koerskaarten met inspirerende zinnen die aanleiding geven tot nadenken; en expeditiekaarten 
met vragen die je aanzetten om te handelen. De kaarten kunnen ook zowel apart, als in 
combinatie met elkaar worden gebruikt. Op de website van Kompasvinder vind je ook nog een 
Kompaswijzer terug. Hierin vind je inspiratie voor 'speelvragen', vragen die kunnen dienen als 
uitgangspunt voor je het spel speelt. Zo kan je op zoek gaan naar een 'kompas' naar aanleiding 
van een speciale gebeurtenis (conflict, rouwproces,...), of om te leren omgaan met een 
persoonlijke valkuil (perfectionisme, faalangst,...), of naar aanleiding van een keuze die je moet 
maken (studiekeuze, ...). In de kompaswijzer wordt ook specifiek ingegaan om vragen voor de 
ouder als opvoeder. Het spel kan dan ook in veel situaties gebruikt worden: in de klas, thuis, op 
het werk, of binnen (individuele) begeleidingstrajecten. Het spel bestaat uit drie kaartensets: 
Vizierkaarten: met eigentijdse en originele woorden. Koerskaarten: met inspirerende zinnen 
die aanleiding geven tot nadenken. ExpeditiekaartenL met vragen die je aanzetten om te 
handelen.  

Openhartig team spirit : verrassende vragen en uitdagingen 
voor én met elkaar / [s.n.]. - Hedel: Moodzz bv, [s.a.]. - 102 
kaarten. - ISBN: 8717703522020: 12,99 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 open 

De vragen en opdrachten van dit spel dagen teamleden uit om 
openhartig te zijn, op elkaar te vertrouwen, elkaar beter te 
leren kennen en hun band te versterken. Het spel kan leiden tot 

verrassende antwoorden, serieuze overdenkingen, nieuwe ontdekkingen en inzichten, en 
samenhorigheid. Het spel is bestemd voor twee of meer spelers en kan binnen diverse groepen 
gespeeld worden: onder collega's, vakgroepleden, klasgroepen, ... Geschikt voor jongeren 
vanaf 16 jaar en volwassenen.  

https://kompasvinder.com/
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WeFace.it!: Reageer op een passende manier... / Versprille, Geke; 
Kroeze, Mariëtte; Erkelens, Anouk. - Doetinchem: Graviant 
eductieve uitgaven, 2016. - handleiding, tips feedback, 96 
opdrachtkaarten, 8 stemkaarten 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 wefa 

WeFace.it is een spel ontwikkeld om omgangsnormen binnen een 
(nieuwe) groep bespreekbaar te maken met als doel pesten te 

voorkomen. Je speelt het door middel van opdrachten die je één voor één uitvoert. Op de 
opdrachtkaarten wordt je gevraagd passend te reageren op een bepaalde situatie, zoals 'geef 
aan dat je je enorm irriteert aan de overdreven reactie van de ander', of 'geef aan dat het 
filmpje van je blooper niet op YouTube mag'. De situaties zijn opgedeeld in verschillende 
categorieën: 

 Samenspelen, samenwerken, samenleven 

 Omgaan met regels en afspraken maken 

 Gevoelens en omgaan met complimenten en kritiek 

 Omgaan met conflicten 

 Pesten en plagen 

 14+ daten en zo (+intimiteit) 

 Werkgerelateerd 

 Omgangsvormen social media 
Wanneer de opdracht uitgevoerd is, mogen de andere groepsleden reageren op de aanpak. Zo 
leert de groep elkaar kennen én komen ze erachter hoe ze als groep met elkaar willen omgaan. 
Dit kan de groep sterker en veiliger maken en pesten voorkomen. Afhankelijk van de doelgroep 
is het wel aan te raden de opdrachtkaarten goed door te nemen en te selecteren. Sommige 
categorieën kunnen op basis van de leeftijd al geëlimineerd worden, maar ook specifieke 
opdrachtenkaarten die gevoelig liggen in de groep kunnen even achterwege gelaten worden 
om de veiligheid tijdens het spel te vrijwaren.  

Play: Verantwoord gamen en vrijetijdsbesteding / De Paepe, Nina; 
Vanmarcke, Karen; Populier, Kaatje. - Brussel: Vereniging voor Alcohol en 
andere Drugproblemen(VAD), 2017. - handleiding (37 p.) bijlagen (20 p.), 
werkbundel (10 p.) als losse bladeren in mapje 
Doelgroep: 11-14 jaar  
URL: https://www.vad.be/materialen/detail/play---educatief-materiaal-
over-verantwoord-gamen-en-vrijetijdsbesteding  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.6 play  

PLAY is een educatief pakket ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Het vertrekt vanuit 
de positieve insteek om jongeren inzicht te geven in hun eigen gamegedrag en dat van hun 
leeftijdsgenoten. PLAY wil jongeren helpen om op een verantwoorde manier te gamen. Het wil 
hen tegelijkertijd aan het denken zetten over hun vrijetijdsinvulling en over mogelijke 
alternatieve activiteiten en hobby's. Het pakket is geschikt voor de eerste graad secundair 
onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het is opgebouwd rond 4 thema's: Mijn gameprofiel vs. 
de groep, Verantwoord gamen, Vrije tijd, en De aantrekkingskracht van games. PLAY bevat een 
handleiding voor de begeleider, bijlagen, en een werkbundel voor de jongeren. In de 

https://www.vad.be/materialen/detail/play---educatief-materiaal-over-verantwoord-gamen-en-vrijetijdsbesteding
https://www.vad.be/materialen/detail/play---educatief-materiaal-over-verantwoord-gamen-en-vrijetijdsbesteding
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handleiding wordt elk thema uitgewerkt met doelen, duur en opbouw, materiaal, 
voorbereiding en werkwijze. Via de website van VAD kan je de PowerPoint presentatie rond het 
gameprofiel van de groep en een brief voor de ouders downloaden. Je vindt er ook de link naar 
het digitaal spelbord Gamewijs. Je kan er ook heel de bundel als pdf downloaden.  

 Zelf plannen: training voor jongeren met ADHD / Boyer, Bianca E.; Kuin, 
Marije; Van der Oord, Saskia. - Houten: LannooCampus, 2013. - 158 p. 
(handleiding), 127 p. (werkboek). - ISBN: 978-94-014-1166-0. - ISBN: 
9789401411653: 56,98 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 zelf  

"Zelf plannen" is een methode om jongeren met ADHD 
planningsvaardigheden aan te leren. In acht individuele sessies worden 

stap voor stap samen met de jongere planningsvaardigheden aangeleerd en geoefend. De 
training bevat ook twee oudersessies. Daarnaast zijn optionele sessies toegevoegd om de 
jongeren en hun ouders te ondersteunen bij sociale problemen. De handleiding leert je te 
werken met de training en het bijbehorende werkboek voor jongeren en laat zien hoe je de 
training dynamisch en uitdagend kunt houden. Deze training, gebaseerd op cognitieve 
gedragstherapie, helpt de jongere plannen en organiseren. Geschikt voor hulpverleners die 
werken met jongeren met ADHD, die vastlopen in het plannen van hun (school)leven, zoals 
(zorg)leerkrachten, psychologen en (ortho)pedagogen.  

Omdenken : het kaartspel : maak van elk probleem een mogelijkheid / 
Gunster, Berthold. - Utrecht: Bruna, 2012. - handleiding, 94 kaarten. - 
ISBN: 978-94-005-0146-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.omdenken.nl/kaartspel  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 omde  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 omde  

Het doel van de omdenken-methodiek is een probleem om te denken in een 
mogelijkheid. Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het wordt gebruikt om er een 
nieuwe mogelijkheid van te maken. Dit spel helpt je deze methodiek toe te passen op eender 
welk probleem door middel van de 144 verschillende kaarten waarop intrigerende, 
inspirerende en confronterende vragen staan. Zo biedt het spel nieuwe inzichten die tot een 
heel ander perspectief op het probleem kunnen leiden.. Het spel kan ingezet worden door 
(zorg)leerkrachten, ouders of begeleiders/coaches. Maar het spel kan ook in teams gespeeld 
worden onder collega's of zelfs door jongeren onderling, om hun creativiteit en vindingrijkheid 
de vrije loop te laten gaan en zo ook hun zelfstandigheid te bevorderen. Tot slot vind je in de 
handleiding ook nog enkele variaties om het spel individueel te spelen.  

http://www.omdenken.nl/kaartspel
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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: Volwassenen  
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.  

LOBBOX ISK: Ontdek met 
LoopbaanOriëntatie en Begeleiding wie je 
bent, wat je kunt en wat je wilt. Zo ben je in 
staat een goede loopbaankeuze te maken. / 
Spirit4You. - Haaglanden: 
bekijkjetoekomstnu.nl, 2018. - 40 p. 
Doelgroep: 13+  
URL: 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-isk   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 lobb ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

Op de website van bekijkjetoekomstnu.nl vind je gratis materiaalpakketten om met leerlingen 
te werken rond studiekeuze en stage. De focus ligt op beroepsgericht onderwijs. Deze bundel 
is gericht op OKAN (ISK genoemd in het Nederlandse onderwijssysteem). Het taalniveau van 
het lesmateriaal is aangepast aan anderstalige nieuwkomers: A2 en soms nog iets hoger. Ook 
ouders en verzorgers worden bij de opdrachten betrokken. Online vind je nog een studiegids 
en filmpjes van leerlingen in het beroepsonderwijs over hun studiekeuze.  

Openhartig go for it: pittige vragen om te ontdekken waar je 
echt voor gaat! / [s.n.]. - Hedel: Moodzz bv, [s.a.]. - 102 
kaarten. - ISBN: 8719324154017: 12,99 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 open  

De vragen en opdrachten van dit spel dagen de spelers uit tot 
het maken van keuzes, het delen van visies en het vrijuit 
denken over je toekomst. Vragen zoals "hoe ziet jouw 

dagelijkse leven er over 20 jaar uit?" of "hoe zal de wereldpolitiek zich ontwikkelen in de 
komende vijf jaar?" peilen naar je normen en waarden en je visie op de toekomst. Sommige 
vragen zijn moeilijker dan anderen, en enkelen zijn misschien minder gepast in bepaalde 
doelgroepen, zoals de vraag naar seksuele fantasieën die men graag nog zou waarmaken. Als 
spelleider is het dus aan te raden om de kaarten eerst door te nemen in functie van de groep. 
De meerderheid van de vragen is echter inzetbaar vanaf ongeveer 16 jaar.  

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-isk
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 ICE-model. Leidraad screening en intake voor duaal leren / 
Bollaert, Koen; Reymenants, Jan; Dillen, Lieve; Van Den Stock, 
Ellen; Haesaerts, Annick; Van de Mosselaer, Herman; David, Peter; 
Vanthournout, Gert. - Brussel: Politeia, 2017. - 231 p.. - ISBN: 978-
2-509-02980-5: 30,66 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 ice-  

In januari 2015 gaf de Vlaamse regering het startschot voor de 
ontwikkeling van duaal leren als een volwaardige leerweg. In het onderwijs en de bedrijfswereld 
werden kort daarop verschillende proefprojecten opgestart.  

In het project DuLeGO! ontwikkelde het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap samen 
met Artesis Plantijn Hogeschool een leidraad en tools voor screening en intake bij duaal leren. 
Het al bestaande Kick-start (ESF-project van AP Hogeschool) werd bijgestuurd richting duaal 
leren en geïntegreerd in het ICE-model (Intake Casussen Exploratie). Dit biedt hulp bij het 
bepalen van arbeidsrijpheid en -bereidheid. 

DuLeGO! pleit voor een zeer sterke onderwijsloopbaanbegeleiding in de tweede graad van het 
secundair onderwijs en heeft hiervoor een leidraad met opdrachten uitgewerkt. 
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