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 Meester over meester? : een probleemverkenning over juridisering en 
onderwijs / Vlaamse Onderwijsraad. - Leuven: Acco, 2010. - 182 p.. - 
ISBN: 978-90-334-8055-3: 20,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 mees  

 
Zit de pedagogische relatie in een juridisch carcan? Nogal wat 
onderwijsmensen voelen zich steeds meer overspoeld door regels, niet 
alleen vanuit de onderwijsoverheid zelf, maar ook vanuit andere 
maatschappelijke sectoren. Bovendien zijn er meer en meer leerlingen, 

studenten en ouders die hun rechten opeisen, is er de overheid die maatschappelijke 
veranderingen wil initiëren via het onderwijs en is er daarenboven een juridisch systeem met 
eigen wetmatigheden. Om het onderwerp beter in kaart te brengen, organiseerde de Vlaamse 
Onderwijsraad een probleemverkenning. Praktijkdeskundigen en academici zochten samen 
naar antwoorden.  
 

Leren zichtbaar maken : beknopte uitgave / Hattie, John. - Vlissingen: 
Bazalt, 2018. - 64 p.. - ISBN: 978-94-6118-203-6: 9.95 EUR  
URL: http://www.lerenzichtbaarmaken.be  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 lere  

 
 Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de 
resultaten van meer dan vijftien jaar onderzoek waarbij miljoenen 
leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling 
van evidence-based onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het 
leren te verbeteren. Leren zichtbaar maken (Visible Learning for teachers) 

maakt die vernieuwende ideeën toegankelijk voor leerkrachten. Hij legt uit hoe de principes 
van Visible Learning in elk klaslokaal, waar ook ter wereld, kunnen worden toegepast.   In deze 
beknopte uitgave van Leren zichtbaar maken vind je zijn belangrijkste ideeën terug. Hatties 
centrale boodschap luidt: weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar 
je onderwijs door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.  
  
 

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school: Inzetten 
op de veerkracht van vluchtelingen / De Vleesschauwer, 
Elisabeth. - Brussel: Politeia, 2016. - 60 p.. - ISBN: 
9782509028891 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 omga ; WEL 3.1.1 omga  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 omga ; WEL 3.1.1 omga 

  
Omgaan met anderstalige nieuwkomers en hun ouders vergt 

http://www.lerenzichtbaarmaken.be/
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aandacht en begrip voor hun bijzondere omstandigheden. De expertise daaromtrent werd 
samengebracht in deze publicatie. Veel gebruikte termen zoals asielzoeker, vluchteling, niet-
begeleide minderjarige vreemdeling, enz. worden verklaard. De invloed van de asielprocedure 
op deze groepen word bekeken en wat men als school kan of moet doen om deze kwetsbare 
leerlingen en hun ouders een welkom gevoel te geven. Deze brochure helpt schoolteams op 
weg bij het aandacht schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de mogelijke 
leerproblemen van anderstalige nieuwkomers op school.  
 

Breedhoek : M-decreet : inclusief of exclusief? / Bailleux, Maité; 
Vansieleghem, Nancy. - Brussel: Kinderrechtencommisssariaat, 2017. - 
1 DVD (23 min.) 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/breedhoek-m-
decreet-inclusief-of-exclusief-docufilm-1  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 bree  

 
Op 1 september 2015 trad het M-decreet in werking. Het recht op 

inclusief onderwijs is een kernelement, redelijke aanpassingen de sleutel. Wat betekent het 
M-decreet vandaag? Hoe spreekt en denkt men erover? In de film praten leerlingen, ouders 
en leerkrachten. De film toont gewrongenheden, zwaartes en schoonheden en geeft ruimte 
aan meerstemmigheid. Verwacht geen pasklare antwoorden maar wel voer voor het 
inclusiedebat. 
Bij de dvd zit het standpunt van het Kinderrechtencommissariaat over inclusief onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/breedhoek-m-decreet-inclusief-of-exclusief-docufilm-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/breedhoek-m-decreet-inclusief-of-exclusief-docufilm-1
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KLASSE magazine / De Wilde, Bart. - [S.l.]: Vlaams Ministeria van 
Onderwijs en Vorming, [s.a.]. 
URL: https://www.klasse.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 klas 
  
Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte 
dossiers en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals. 
  
 
 
Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - Amsterdam: 
Vereniging van Leraren in Levende Talen, [s.a.].. - ISBN: 1566-2705: 
100,00 (met tijdschrift) euro  
URL: http://www.levendetalen.nl/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve  
 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,... 
  

 
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. 

  
Participatie in het onderwijs : onderzoek met en door leerlingen / 
Verbeek, Gijs; Ponte, Petra. - Den Haag: Boom Lemma, 2014. - 219 p.. - 
ISBN: 978-94-6236-360-1: 34,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 part  

 
Participatie in het onderwijs gaat over 'onderzoek met en door leerlingen' 
in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. Het betreft onderzoek naar de visies die zij hebben op 
aspecten van hun leefwereld binnen, maar ook buiten de school of 

opleiding, zoals musea en bibliotheken. Het doel hiervan is hen te betrekken bij het begrijpen 
en vormgeven van omgevingen waarin zij leren. Dat gebeurt door hen daar zelf systematisch 
informatie over te laten verzamelen op basis waarvan zij aanbevelingen ter verbetering 
kunnen doen. Er wordt in dit boek onder andere antwoord gegeven op de vraag wat bedoeld 
wordt met onderzoek met en door leerlingen, waar dit idee vandaan komt en wat het belang 

https://www.klasse.be/
http://www.levendetalen.nl/
http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/
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ervan is. Eén en ander wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de reguliere en 
speciale onderwijspraktijk in Nederland en Australië. Ook worden concrete aanwijzingen 
gegeven aan de hand waarvan professionals aan de slag kunnen. Het boek is bedoeld voor alle 
professionals die werken in pedagogische en/of educatieve omgevingen en die over deze 
omgevingen gezamenlijk met of door hun leerlingen via onderzoek inzicht willen verkrijgen 
om op basis daarvan deze omgevingen te verbeteren. 
  

Samen schooluitval voorkomen : voor leraren en hulpverleners / Cole, 
Elke; Sel, Katrien; D'Oosterlinck, Franky; Vandevelde, Stijn. - Leuven: 
LannooCampus, 2015. - 141 p.. - ISBN: 978-94-014-2721-0: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 same  

 
1 op de 9 leerlingen maakt het middelbaar onderwijs niet af. Wat zijn de 
oorzaken en hoe kan dit opgevolgd worden? Dit boek biedt praktische 
werkmodellen om vanuit de sterktes van leerlingen een plan voor de 
toekomst uit te werken. Als voorbeeld van een good practice ter 

voorkoming van schooluitval wordt het begeleidingsprogramma Tijdstap toegelicht. Het boek 
is geschreven voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers en alle andere 
betrokkenen die de verdere schoolloopbaan van kwetsbare jongeren wil verzekeren.  
 

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.  
 

Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg: themanummer 
Waarderen van Diversiteit / [s.n.]. - Antwerpen: Garant, [s.a.].: 32,00 
EUR  
URL: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/pdf/ZB60.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 zorg  

 
'Zorgbreed' is een tijdschrift rond integrale leerlingenzorg en 
leerbegeleiding. Dit themanummer van Zorgbreed over 'Waarderen van 
diversiteit'. Een thema dat in het onderwijs zowel actueel als van alle 
tijden is. Diversiteit is een gegeven, in iedere groep verschillen 

leerlingen of studenten van elkaar. Op gebied van hun culturele en/of sociaal-economische 
achtergrond, maar ook wat betreft hun capaciteiten, motivatie en leerstijl. Ook interesses 
verschillen en de mate van zelfsturing. Waarderen kun je interpreteren als appreciëren of op 
prijs stellen. Het betekent echter ook inschatten of evalueren. Niet iedereen waardeert 
diversiteit in de eerste zin van het woord; het is dan ook een enorme uitdaging om goed af te 

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/pdf/ZB60.pdf
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stemmen op diversiteit. In deze tijd van Passend Onderwijs en het M-decreet wordt dit in het 
onderwijs echter wel van je verwacht. Niet alleen door de overheid, maar ook door de school 
zelf. In vrijwel iedere visie en missie ligt de nadruk op talentontwikkeling, eigenaarschap, 
gepersonaliseerd leren of een andere term die verwijst naar het ondersteunen van de 
ontwikkeling van individuele leerlingen. Hoe jij als onderwijsprofessional diversiteit 
waardeert, in de tweede zin van het woord, heeft veel invloed op jouw handelen, op wat je 
uitstraalt en op de ontwikkeling van de leerlingen die jij lesgeeft. Daar gaat dit themanummer 
over.  
 

Maakt religie een verschil? : islamitische pedagogie beter begrijpen / 
wbe. - Leuven: Acco, 2017. - 288 p.. - ISBN: 978-94-6344-221-3: 29,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 maak 

  
Kinderen islamitisch opvoeden en onderwijzen, wat betekent dat in onze 
21e-eeuwse geïndividualiseerde, geseculariseerde en pluralistische 
samenleving? Wat kenmerkt een islamitische opvoeding en waarin 
verschilt deze van een westerse manier van opvoeden? Dit boek is een 
ondersteunend instrument voor iedereen die in een superdiverse context 

werkt met kinderen en jongeren. De lezer krijgt een inzicht in de pedagogie van het kind en 
de jongere, in het algemeen en specifiek vanuit een levensbeschouwelijke benadering. Het 
eerste deel van het boek schetst pedagogische en psychologische kaders voor 
levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en -beleving. Het tweede deel reikt 
voorbeelden, casussen en methodieken aan die elke professional ondersteuning kunnen 
bieden bij zijn of haar werk.   
Daarbij gaat bijzondere aandacht naar (inter)levensbeschouwelijke competenties en 
levensbeschouwelijk-sensitieve begeleiding. Dit boek is bedoeld voor iedereen die de 
islamitische opvoeding beter wil begrijpen. Niet alleen onderwijsprofessionals, pedagogen, 
psychologen, hulpverleners en sociaal werkers, maar ook studenten lerarenopleiding, sociaal 
werk, pedagogie, psychologie en sociologie zullen in dit boek een houvast vinden om te 
werken in een multireligieuze en -levensbeschouwelijke omgeving. 

  
Handelingsgericht werken : samenwerken aan schoolsucces / 
Pameijer, Noëlle K.. - Den Haag: Acco, 2018. - 351 p.. - ISBN: 978-94-
92398-13-0: 32,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 5 hand  

 
Hoe kunnen onderwijsprofessionals samenwerken aan schoolsucces? 
Daarover gaat deze geheel vernieuwde Vlaamse editie van 
Handelingsgericht Werken (HGW) voor leerkrachten, 
zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, ondersteuners, 

pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en hulpverleners die bij zorg op 
school betrokken zijn. Dit boek beschrijft de verdere ontwikkeling van HGW. 
 De uitgangspunten en werkwijze van HGW zijn verbeterd en aangepast aan actuele 
ontwikkelingen. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste 
plaats en is er ook aandacht voor de opvoedingsbehoeften van leerlingen, naast hun 
onderwijsbehoeften. De leerling heeft een veel sterkere positie gekregen en ook de 
samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan bod: hoe kunnen zij het onderwijs aan 
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hun kind ondersteunen? Dit boek is het meest volledige en up-to-date basisboek over HGW. 
Het bespreekt de wetenschappelijke onderbouwing en praktische uitwerking van HGW en 
illustreert die met sprekende praktijkvoorbeelden. Dat maakt het interessant voor lezers die 
nog niet bekend zijn met HGW. Ook voor lezers die al bekend zijn met HGW is het boek 
relevant vanwege de successen, kansen, missers en valkuilen die aan bod komen. Lezers 
kunnen hun dagelijkse werk spiegelen aan dit nieuwe kader. 
  

Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het 
basisonderwijs / Bouwman, Aafke; Hogeboom, Boudewijn; Loman, Els; 
Brouwer, Geraldine; Bruning, Inke. - Amersfoort: CPS, 2018. - 181 p.. - 
ISBN: 978-90-6508-137-7: 29,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 diff  

 
Sinds in 2013 de eerste versie van dit boek verscheen, is er veel gebeurd. 
Niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook 
qua digitale hulpmiddelen die beschikbaar zijn.  Deze herziene editie is 

wederom een praktisch basisboek, waarmee leerkrachten stap voor stap leren hoe zij kunnen 
differentiëren voor de slimme leerling en voor de leerling die extra uitleg, oefenstof en 
feedback nodig heeft. Vertrekpunt is uiteraard de basisles. Het boek begint met het waarom. 
Hoofdstuk 1 gaat in op recente ontwikkelingen in het onderwijsbeleid die het belang van 
differentiatie onderstrepen. Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op differentiëren. In hoofdstuk 3 
staan de auteurs stil bij de voorwaarden om te kunnen differentiëren. Hoofdstuk 4 handelt 
over het clusteren van leerlingen en het opstellen van een groepsoverzicht en een groepsplan. 
In hoofdstuk 5 behandelen ze de differentiatie in doelen,leerstof en tijd, waarna hoofdstuk 6 
dieper ingaat op instructie en organisatie.  Vervolgens staat het differentiëren met jonge 
kinderen centraal. In hoofdstuk 8 sluiten ze af met een schoolbeleid voor differentiatie en het 
belang van professionalisering van leerkrachten op dit vlak.  
 

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  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: 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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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 
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prax 

  
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- en 
buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's in aan 
bod: (36: 1) september 2018: vriendschapsverhalen, 21e-eeuwse 
vaardigheden, botjes in je lijf, samenwerken met ouders, vluchteling 

in de klas, groepsvorming, welkomstkaartjes, build your own robot(36: 2) oktober 2018: 
bitcoins in de klas, een lied aanleren, ten uit de natuur, creatief met beeld, 
vriendschapssociogram, vluchteling in de klas Eritrea, spellingonderwijs(36: 3) november 
2018) kinderrechten, leesmotivatie, dansen in de klas, sinterklaasactiviteiten voor kleuters, 
vluchtelingen in de klas Somalië, de klassenvergadering36: 4: lesactiviteiten over de ruimte, 
kerstwens in alle talen, de taalkundige vondsten en levenslessen van Donald Duck, 
rekenonderwijs in de kleuterklas, Yopples, debatteren in de derde graad, de boekendoos, 
constructiemateriaal Bakoba, een gedicht als energizer, kerstdiner, kerstbouwplaat(36: 5) 
meesterwerken van Rembrandt, rekenen met een efficiënte strategie, schoolbibliotheek 
onder de loep, kindgesprekken, fantaseer- en acteerspel, gedicht als energizer, letters leren, 
voorleesontbijt 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.  
 

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 

  
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. 
  
 



10 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Verrassend passend: passend onderwijs in de praktijk / Steunpunt 
Passend Onderwijs. - [S.l.]: Steunpunt Passend Onderwijs, 2016. - 88 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 verr 

  
Gelijklopend met het M-decreet en inclusief onderwijs in Vlaanderen, 
werden er de laatste jaren ook in Nederland samenwerkingsverbanden 
en ondersteuningsplannen opgesteld om 'passend onderwijs' te 
ondersteunen. Dit boek bundelt verschillende praktijkvoorbeelden van 

samenwerkingen en projecten die reeds gerealiseerd werden. Ondertussen werd ook al een 
tweede bundeling uitgebracht: "Verrassend Passend deel 2". 
 

Verrassend passend deel 2: passend onderwijs in de 
praktijk / Steunpunt Passend Onderwijs. - [S.l.]: 
Steunpunt Passend Onderwijs, 2017. - 166 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 verr 

  
Gelijklopend met het M-decreet en inclusief onderwijs in 
Vlaanderen, werden er de laatste jaren ook in Nederland 
samenwerkingsverbanden en ondersteuningsplannen 
opgesteld om 'passend onderwijs' te ondersteunen. Na 

een eerste bundeling van praktijkvoorbeelden van samenwerkingen en projecten die reeds 
gerealiseerd werden, volgt nu deze tweede, nog uitgebreidere, bundeling.  
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Bedtijd / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: uitgeverij Kartonnen Dozen, 2018.. - ISBN: 
9789490952273. - ISBN: 9788417319342. - ISBN: 
9789934877124. - ISBN: 9789537730253. - ISBN: 
9788417319427: 9,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 bedt  

 
Een kartonboekje over een meisje met twee papa’s. Voor peuters 
vanaf 1 jaar. Een klein meisje maakt zich klaar om naar bed te 
gaan. Maar de hond wil nog spelen! Als haar vaders een verhaaltje 

voorlezen, grijpt de hond haar knuffel en loopt weg. Iedereen gaat achter hem aan. Na een 
wilde jacht is iedereen uitgeput, behalve het meisje. Zij is klaarwakker geworden van het 
avontuur... Beschikbaar in Catalaans, Nederlands, Spaans, Kroatisch en Lets. 
 

Het jaar rond met Fiep / Westendorp, Fiep. - Amsterdam: Fiep, 
2018. - 12 p.. - ISBN: 978-90-214-1521-5: 14.99 EUR  
Doelgroep: 0 - 4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 hetj  

 
Dit prentenboek gaat over de vier seizoenen. De illustraties laten 
het verloop van de seizoenen zien en op elke pagina kun je met 
een schuifje of draaischijf een verrassing tevoorschijn laten 
komen.  
 

 
Het lichaam / Choux, Nathalie. - Hasselt: Clavis, 2015. - 12 p.. - 
ISBN: 978-90-448-2677-7: 9.95 EUR  
Doelgroep: 0 - 4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 hetl  
 
Het lichaam ontdekken is leuk met een interactief boekje dat jonge kinderen 
uitnodigt om zelf de plaatjes te veranderen. 
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Het wonder van de appel / Német, Andreas; Schmidt, Hans-
Christian. - Den Haag: De Vier Windstreken, 2017. - 10 p.. - ISBN: 
978-90-5116-592-0: 12.95 EUR  
Doelgroep: 0-2 jaar 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 hetw 

  
In dit mooie kartonnen boekje volgen we een appelboom door de 
seizoenen heen. Op elke pagina is er een pop-up of flapje.  
 
 
Klaarwakker / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: uitgeverij Kartonnen Dozen, 2018.. - ISBN: 
9789490952266. - ISBN: 9788417319359. - ISBN: 
9789934877131. - ISBN: 9789537730260. - ISBN: 
9788417319434: 9,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 klaa  
 
Een kartonboekje over een jongetje met twee mama’s. Voor 
peuters vanaf 1 jaar. Een jongetje wordt op een ochtend heel 

vroeg wakker. Zijn moeders en zijn zusje slapen nog. De kat is wel al wakker. Samen gaan ze 
naar de keuken om zelf ontbijt te maken. Als ook de anderen wakker zijn is de keuken een 
bende, maar het jongetje is trots dat hij al zelf zijn boterhammen kan smeren. Beschikbaar in 
Catalaans, Nederlands, Spaans, Kroatisch en Lets. 
 

Konijn is jarig / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-Nak, 
2018. - 31 p.. - ISBN: 9789492410702. - ISBN: 
9789492410726. - ISBN: 9789492410962: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 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 jarig zijn. Het is verkrijgbaar in het Farsi, Thai en Swahili.  
 

Zeven blauwe koeien / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-
Nak, 2019. - 32 p.. - ISBN: 9789493136038. - ISBN: 
9789492410986. - ISBN: 9789492410979. - ISBN: 
9789493136021. - ISBN: 9789492410993. - ISBN: 
9789493136007. - ISBN: 9789493136014: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
 
Dit boekje gaat over dromen.  
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Leren praten met plezier: een handboek om de sociale, spraak- en 
taalontwikkeling van kinderen te bevorderen / Weitzman, Elaine; 
Greenberg, Janice. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 408 p.. - 
ISBN: 9789088508134: 55 EUR  
Doelgroep: 0-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.3 lere  

 
De logopedistes Janice Greenberg en Elaine Weitzman stelden dit 
handboek samen om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van jonge 

kinderen te signaleren en bevorderen. Het is een praktische, op onderzoek gebaseerde 
benadering van jonge kinderen. Basis is een programma van het Canadese Hanen Centre, dat 
gebruikt wordt bij de dagelijkse interacties met jonge kinderen. Dit handboek bevat diverse 
observatieformulieren, tips, referenties en een register. De eenvoudig in te zetten 
hulpmiddelen en de stap-voor-stapmethode volgen een aanpak waarmee opvoeders en 
leerkrachten alle kinderen in hun groep kunnen helpen, ook tweedetaalverwervers en 
kinderen met een vertraagde sociale of taalontwikkeling. Met de praktische hulpmiddelen uit 
Leren praten met plezier kunnen logopedisten, pedagogisch professionals en leerkrachten 
jonge kinderen een rijke leeromgeving aanbieden waarmee taal, spraak en sociaal gedrag zich 
verder kunnen ontwikkelen. De eenvoudig in te zetten hulpmiddelen en de stap-voor-
stapmethode volgen een aanpak waarmee professionele opvoeders en leerkrachten alle 
kinderen in hun groep kunnen helpen. Ook tweede-taalverwervers en risicokinderen met een 
vertraagde sociale of taalontwikkeling. De Leren praten met plezier-aanpak biedt trainers en 
coaches die werken met jonge kind professionals krachtige handvatten om ieder kind met 
sensitieve responsiviteit tegemoet te kunnen treden door op de juiste manier in te spelen op 
de signalen van het kind. Kinderen zullen daardoor in staat zijn nieuwe vaardigheden te 
oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen Een kind dat sensitief-responsieve reacties ontvangt 
van opvoeders zal taal- en sociale vaardigheid ontwikkelen en veerkracht. Deze uitgave richt 
zich op diverse ontwikkelingsniveaus: van baby’s in de eerste fasen van non-verbale 
communicatie tot kinderen die in hele zinnen kunnen praten.   

 
Denken over Taal: groep 3 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789491510847 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  

 
Denken over taal maakt onderdeel uit van de reeks Denkwijs. De reeks is 
gericht op leerlingen die uitdaging in de klas kunnen gebruiken. De 
werkboeken kunnen zelfstandig gebruikt worden door de leerling. De 
inhoud van Denken over taal is bedoeld als verdieping op het reguliere 

taalonderwijs in het basisonderwijs. 
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Denken over Taal: groep 4 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789491510939 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  

 
 
 
 
 

 
Denken over Taal: groep 5 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789492131027 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  

 
 
 
 
 

 
Denken over Taal: groep 6 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. -  (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789492131034 
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  

 
 
 
 
 

 
Denken over Taal: groep 7 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789492131096 
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  
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Denken over Taal: groep 8 / Visser, Emmi M.. - Drachten: Eduforce, 
2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 9789492131119 
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 denk  
 
 

 
 
 

 De Taalkanjers Zorg: Taalmonsters 9-13 / Dauw, Ann; Gyselinck, 
Jasmina; Meganck, Ellen; et al.. - Mechelen: plantyn, 2018. - 424 p.. 
- (De Taalkanjers Zorg: Taalmonsters 1-13). - ISBN: 9789030151746: 
149,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.1 taal 

  
De Taalkanjers Schoolzorg vormen een methode-onafhankelijke 
taaloplossing. Deze 13-delige schoolzorgmappenreeks bevat de 

leerstof vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar: alle minimumdoelen die leerlingen 
moeten verwerven om op het einde van de lagere school een getuigschrift te behalen. Deze 
mappenreeks is ideaal als remediëringsmateriaal voor leerlingen die als extra ondersteuning 
even een stapje terug moeten zetten voor een bepaald vakonderdeel (Uitbreiding van de 
zorg). Uiteraard staat het opnieuw aansluiting vinden bij het klasaanbod hier centraal. Je kan 
selecteren uit de verschillende domeinen, om zo een individueel taaltraject op te stellen op 
maat van elk kind (IAC). De Taalkanjers Zorg bestaat uit 13 mappen. Deze zijn niet leerjaar- 
maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de mappen op zoek naar het materiaal 
dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs 
verhoogd. De vaste structuur van de prikkelarme werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te 
werken. Elke les begint met een onthoudkader, een doe-kader en inoefen- en 
toepassingsopdrachten. Vanaf map 2 t.e.m. map 13 worden de minimumdoelen taal van de 
lagere school verder geoefend. Elke map bevat lessen uit de zes verschillende domeinen van 
taal: luisteren, spreken, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Doorheen de mappen 
blijven we het leesplezier bij kinderen motiveren. Het niveau wordt map per map opgebouwd. 
In map 2 en map 3 staan geen hoofdletters, omdat deze lessen gebruikt zullen worden voor 
leerlingen bij wie het leesniveau nog heel laag ligt. Vanaf map 4 staan er wel hoofdletters. 
Vanaf deze map worden de leesteksten en instructies ook iets moeilijker. De lessen zitten 
geordend per domein, maar het is niet de bedoeling om de lessen chronologisch te doorlopen. 
Je kiest als leerkracht zelf welke lessen op welk moment aan bod komen. Probeer indien 
mogelijk het lesonderwerp van het IAC of van de remediëring zoveel mogelijk te laten 
aansluiten bij de leerstof die je op dat moment aan de klasgroep aanbiedt. Bij elke map zit een 
cd met luisterfragmenten waarop zowel de instructies als de concrete opdrachten staan.  
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Knip Knap Knuis / Mende, Liesbeth; Verhoeff, Nelleke. - [Dordrecht]: 
De Inktvis, 2018. - 82 p.. - (Applaus voor jou!). - ISBN: 
9789075689907: 16,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl  

 
Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
In dit theaterleesboek staan allemaal sprookjes of stukjes uit 
sprookjes. Sommige staan zelfs helemaal op rijm! Heerlijk om samen 

van sprookjes te genieten en van samen lezen. In het boek werden ook enkele tips voor 
theaterlezen opgenomen.  
 

Wie is sint? / Kranendonk, Anke. - Tilburg: Zwijsen, 2017. - 57 p.. - 
(Toneellezen). - ISBN: 978-90-487-3311-8: 7,50 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 tone  

 
Toneellezen biedt een nieuwe vorm van samenlezen. Twee lezers (of 
meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten 
hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar 
dan zonder podium, grootse gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan 

voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Zo bevordert Toneellezen 
het leesplezier en het lezen met intonatie. De Sint komt bijna. Maar dan belt Piet. Sint kan niet 
komen! Pol en kim komen samen in actie. Hoe loopt het af? Een spannend en grappig 
toneelleesboek over Sinterklaas om samen te lezen. Speciaal voor kinderen van 6-7 jaar (AVI 
M3). 
 

Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen: Poëzielessen basisonderwijs 
/ Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, Stichting Lezen, 2019. - 27 p. 
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: https://www.poezieweek.com/poezielessen/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.4 poez  

 
Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met deze 
Lestips bijvoorbeeld. Er zijn drie bundels met Lestips voor 
poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet 

onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen. De bundels bevatten ieder vijf Lestips, 
met ook dit jaar weer een speciale kleutertip (in de bundel voor de basisschool). Alle Lestips 
zijn geschreven door experts. Ze zijn het hele schooljaar door goed bruikbaar en stimuleren 
zowel docent als leerling om met poëzie aan de slag te gaan.  
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Ster in lezen. Alfa B / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 159 p.. - ISBN: 978-90-
244-2273-9: 19.90 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ster  

 
Veel lezen is voor het bevorderen van taalvaardigheid cruciaal. Maar voor wie 
anders- of niet gealfabetiseerd is, is dat een flinke uitdaging. Waar moet je 
beginnen? Ster in lezen helpt je op weg! In deze methode ontwikkelen 

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

Toetsen en interventies bij dyslexie in het voortgezet onderwijs : 
Nederlands en de moderne vreemde talen / Kleijnen, Ria; Steenbeek-
Planting, Esther; Verhoeven, Ludo. - [S.l.]: Expertisecentrum 
Nederlands, 2018. - 144 p., woordleestoets (2 p.). - ISBN: 
9789077529492: 49,95 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.6 toet  

 
Tien tot vijftien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) 

kampt met hardnekkige lees- en spellingproblemen. Een deel van die leerlingen heeft dyslexie. 
In het vo is goed functioneel lezen en schrijven noodzakelijk om het onderwijs op het juiste 
niveau te kunnen volgen. Het is daarom essentieel lees- en spellingproblemen op tijd te 
signaleren en passende begeleiding te bieden. Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo 
biedt handvatten aan docenten en zorgspecialisten voor de juiste toetsing en begeleiding bij 
de vakken Nederlands en moderne vreemde talen. Het is onze doelstelling om met dit 
herziene boek een recent overzicht te bieden van beschikbaar toets- en begeleidingsmateriaal 
voor het vo. Het boek bevat een toetsoverzicht en enkele complete toetsen om de lees- en 
spellingvaardigheid te bepalen, waaronder woordleestoetsen Engels en Frans en een 
tekstleestoets Nederlands. In deze herziene publicatie worden een aantal, nieuwe inzichten 
vanuit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van begeleidingsprincipes 
belicht. Waar mogelijk wordt direct een koppeling gemaakt naar lessuggesties en materialen 
die direct ingezet kunnen worden in de begeleiding op school.  
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WISK-X : ISK route 1 en 2 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. 
- Amsterdam: Boom, 2018. - 224 p.. - ISBN: 978-90-244-1552-6: 29,90 
EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  

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

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

WISK-Y : ISK route 3 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 247 p.. - ISBN: 978-90-244-2366-8: 29,90 
EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  

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

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

Mogen de wijze jongens winnen, gij weet: Verhalen van 
jongeren uit het beroepsonderwijs / El Azzouzi, Fikry. - 
Berchem: Uitgeverij EPO, 2018. - 90 p.. - ISBN: 9789462671478 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.4 moge  

 
Een schooljaar lang ging schrijver Fikry El Azzouzi elke week naar 
de GO! Spectrumschool in Deurne en Borgerhout. Hij gaf er 
workshops over schrijven, brainstormde met de leerlingen rond 
het maken van eigen teksten en begeleidde een reeks 

schrijfsessies. De bundel bevat gedichten van veertien leerlingen. Ze schrijven over hun land 
van herkomst, hun ouders, racisme, de spanningen tussen het cultuurpatroon thuis en de 
gewoonten in de buitenwereld. 
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Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen: Poëzielessen 
voortgezet/secundair onderwijs light / Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen 
Leest, Stichting Lezen, 2019. - 19 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.poezieweek.com/poezielessen/ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.4 poez  

 
Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met deze 
Lestips bijvoorbeeld. Er zijn drie bundels met Lestips voor 

poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst 
in light en geavanceerde lessen. De bundels bevatten ieder vijf Lestips, met ook dit jaar weer 
een speciale kleutertip (in de bundel voor de basisschool). Alle Lestips zijn geschreven door 
experts. Ze zijn het hele schooljaar door goed bruikbaar en stimuleren zowel docent als 
leerling om met poëzie aan de slag te gaan.  

 
code+ : basisleergang Nederlands voor anderstaligen. Deel 1 0-A1 / 
Heijne, Nicky; Hidma, Marten; Kamma, karolien; Boers, Titia; Gastelaars, 
Gerrie; Olijhoek, Vita ; van der Voort, Carola; Hammers, Anne. - 
Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2018. - 216 p.. - ISBN: 9789006978308 
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 taal  

 
 Code+ is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen om snel en 

efficiënt Nederlands te leren. Met Code+ leer je Nederlands aan de hand van concrete 
taaltaken. Je kunt het onder begeleiding van een docent of zelfstandig doorwerken.  Code+ 
bestaat uit vier delen. Met elk deel zet je een niveaustap in het Europees Referentiekader 
(ERK). Na het doorlopen van de vier delen van Code+ heb je het niveau om deel te nemen aan 
het Staatsexamen NT2 Programma II. Code+ is ontwikkeld door ervaren docenten van de 
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam die zelf lesgeven aan 
hoogopgeleide NT2 cursisten.  
 

code+ : basisleergang Nederlands voor anderstaligen. Deel 2 A1-A2 / 
Heijne, Nicky; Hidma, Marten; Kamma, karolien; Boers, Titia; Gastelaars, 
Gerrie; Olijhoek, Vita ; Hammers, Anne. - Amersfoort: 
ThiemeMeulenhoff, 2018. - 236 p.. - ISBN: 9789006978339 
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 taal  

 
 .  
 
  

 
Taal totaal nieuw : Nederlands voor gevorderden. Tekstboek / van Keulen, Sabina; Fox, 
Stephen. - Antwerpen: Intertaal, 2017. - 138 p.. - ISBN: 978-94-6030-908-3: 44 EUR  

https://www.poezieweek.com/poezielessen/


20 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 taal  
 
Taalcursus Nederlands, raadpleging in het Nederlands, met tests, uitspraakoverzicht, 
onregelmatige verba, grammaticale begrippen in het Engels, het Frans en het Duits, 
oplossingen bij de oefeningen  
http://media.intertaal.nl/nederlands/taal-vitaal-nieuw/ 
  

Taal totaal nieuw : Nederlands voor gevorderden. Werkboek / 
Simons, Gerd; Fox, Stephen. - Antwerpen: Intertaal, 2017. - 175 p.. - 
ISBN: 978-94-603-0911-3: 35 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 taal  

 
Taalcursus Nederlands, raadpleging in het Nederlands, met tests, 
uitspraakoverzicht, onregelmatige verba, grammaticale begrippen in 
het Engels, het Frans en het Duits, oplossingen bij de oefeningen  
http://media.intertaal.nl/nederlands/taal-vitaal-nieuw/  

 
Learn Dutch now!: Practical Dutch Course on level A1-A2 (CEFR) / van 
der Maden, Fros. - Leersum: Vandorp Educatief, 2016. - 276 p.. - ISBN: 
9789461851345: 49,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: http://www.vandorp.net/learndutchnow  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 lear 

  
Learn Dutch Now! is een zelfstudiemethode voor beginners. Het leidt op 
tot niveau A2 en is geschikt voor middelhoog opgeleiden. De methode 

bevat veel audiomateriaal, vaardigheden worden in samenhang getraind. Ze is geschikt voor 
zelfstudie en voor gebruik in groepen. In elke les oefent de anderstalige in onderlinge 
samenhang met lees- en schrijfvaardigheid en luister- en spreekvaardigheid. De 
basisgrammatica wordt stap voor stap aangeboden in gevarieerde en terugkerende 
oefenvormen. Elke les sluit af met een toets. Het audio-materiaal is te downloaden via 
vandorp.net/learndutchnow  
  

Zondag dus : samen sterke verhalen vertellen / Broeckhoven, Diane; El 
Azzouzi, Fikry; Goeminne, Siska; Koopman, Emy; Lasters, Ruth; Troch, 
David; Van Dievel, Louis; Vlaminck, Erik; Tellegen, Toon; Hagen, Hans; 
Hagen, Monique; Adam, Frank; Andreus, Hans; Van Nijlen, Jan; Moeyaert, 
Bart; van Hooft, Mieke; Schmidt, Annie M. G.. - Antwerpen: Uitgeverij 
Vrijdag, 2018. - 158 p.. - ISBN: 978-94-6001-668-4: 15,00 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 zond ; TAAL 3.5.5 zond  

 
Wablieft en het lezerscollectief stelden deze bundel met kortverhalen samen omdat iedereen 
recht heeft op sterke verhalen. In deze bundel staan acht kortverhalen in duidelijke taal. Elk 
verhaal sluit af met een passend gedicht. Deze bundel kan je gebruiken om te gaan 
samenlezen, om voor te lezen of gewoon om alleen te lezen. 

http://media.intertaal.nl/nederlands/taal-vitaal-nieuw/
http://media.intertaal.nl/nederlands/taal-vitaal-nieuw/
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Geregeld spreken : regels begrijpen, oefenen en doen / Oost, Ditte; Schoorl, 
Monique. - Amsterdam: Boom, 2018. - 210 p.. - ISBN: 978-90-244-2201-2: 
19,90 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 gere 

  
Meer tijd voor actief spreken in de les en toch de Nederlandse grammatica 
inslijpen bij (laagopgeleide) cursisten? In de spreekmethode Geregeld spreken 
worden de basisregels van de Nederlandse taal uitgelegd en ingeoefend door 
middel van doelgerichte spreekoefeningen. Met deze methode leren 

cursisten stapsgewijs hoe ze grammaticale regels toepassen in het dagelijks leven. Hiervoor 
ontwikkelden de auteurs een nieuw model. Elke les bestaat uit vier onderdelen: Stap 1: 
Begrijpen, de docent geeft voorbeelden, regels en instructie; cursisten zeggen na. Hier wordt 
ook de 123-methode toegepast, een systeem om cursisten zonder complexe grammaticale 
termen de Nederlandse woordvolgorde uit te leggen. Stap 2: Oefenen, de cursist gaat aan de 
slag met praatplaten en oefeningen, en gaat van geleide naar minder geleide opdrachten. 
Cursisten werken continu, veelal in duo's, lezen elkaar voor en zeggen na. Stap 3: Doen, als de 
informatie voldoende begrepen wordt en er genoeg geoefend is, krijgen de cursisten vrijere 
oefeningen waarin ze het geleerde moeten gaan toepassen. De les wordt afgerond met een 
spontane spreekoefening. Stap 4: Herhalen,  iedere les wordt er een aantal oefeningen als 
huiswerk opgegeven om thuis alles nog een keer te herhalen en de nodige kilometers te 
maken.  

 
Van Dale oefenboek grammatica Nederlands : grammatica 
oefenen op elk taalniveau / Huitema, Robertha. - Utrecht: Van Dale 
Uitgevers, 2018. - 253 p.. - ISBN: 978-94-6077-498-0: 25,99 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 oefe 

  
Grammatica kun je het beste leren door er veel mee te oefenen. Met 
dit Van Dale Oefenboek grammatica Nederlands krijg je geleerde 
grammatica onder de knie. Geschikt voor volwassenenonderwijs, bij 

taalcursussen of als extra materiaal op de middelbare school. 
  
Safety Instruction Box: bouwsector / IDEWE. - Leuven: Idewe, 2018., bevat: spelbord, 
overzichtskaart pictogrammen, 12 rode pionnen, handleiding, 30 pictogrammen, 7 x 40 
situatiekaarten, 40 correctiekaarten 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 safe  
 
Idewe ontwikkelde een pakket voor de bouwsector over veiligheid op het werk. Op het 
spelbord worden 40 gevaarlijke situaties afgebeeld. Met behulp van de situatie- en 
correctiekaarten leer je wat de gevaren zijn en hoe je de situatie veiliger kan maken. Er werd 
gekozen voor situaties die het vaakst leiden tot ongevallen op de werkvloer. 
  
Safety Instruction Box: land- en tuinbouw / IDEWE. - Leuven: Idewe, 2018., bevat: spelbord, 
overzichtskaart pictogrammen, 12 rode pionnen, handleiding, 30 pictogrammen, 7 x 40 
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situatiekaarten, 40 correctiekaarten 
Doelgroep: 15-18 jaar,  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 safe  
 
Bespreking zie vorige  
 

Safety Instruction Box: voedingssector / IDEWE. - 
Leuven: Idewe, 2018., bevat: spelbord, overzichtskaart 
pictogrammen, 12 rode pionnen, handleiding, 30 
pictogrammen, 7 x 40 situatiekaarten, 40 
correctiekaarten 
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 safe 

  
Bespreking zie vorige 

 
Bildkarten zur Sprachförderung : Was stimmt hier 
nicht? / Boretzki, Anja. - Mülheim an der Ruhr: Verlag an 
der Ruhr, 2008. - 32 kaarten, handleiding. - ISBN: 978-3-
8346-0358-6: 14,71 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 bild  
 
32 beeldkaarten die je kan gebruiken om aan 
spreekvaardigheid te werken. Op de kaarten zie je iets 
wat niet klopt. Er horen telkens twee kaarten bij elkaar.  

 
 

Speel- en leerkaarten: Mijn eerste 100 woordjes / Engelen, Anita. - 
Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij, 2016. - spelregels, 50 
woordkaarten. - ISBN: 9789044745238: 10,95 EUR  
Doelgroep: 2 -6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 mijn  
 

 
In deze doos zitten 50 kaarten met 100 woordjes met tekeningen van 
voorwerpen uit de leefwereld van peuters. De woordjes zijn ingedeeld in 
10 thema's. 
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Kwartet en meer! 1 Hallo, De school, Wonen / KleurRijker. - 
[S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - 
ISBN: 9789490807269: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar 

  
Kwartet en Meer! 1 bevat kwartetten rond kennismaken, de 
school, wonen. De set bestaat uit 15 kwartetten, dus 60 kaarten. 
Dat is te veel om het spel binnen een kwartet te spelen. Gebruik 
daarom bij 2 of 3 spelers 8 kwartetten en bij 4, 5 of 6 spelers 

maximaal 12 kwartetten. Kennen de cursisten het spel niet? Laat ze dan eerst hun kaarten op 
tafel leggen. Zo kun je elkaar helpen. Als alle cursisten het spel door hebben, houden de 
cursisten de kaarten in hun hand. Er zijn door onze auteurs 26 lesideeën opgesteld om in de 
NT2-klas te variëren met de kaarten. Voordat je begint met het spelen van kwartet is het 
raadzaam om een aantal lesideeën met de kaarten uit te voeren, zodat cursisten de woorden 
bij de fotos goed kennen. De lesideeën zijn allemaal gericht op een grote foto bovenaan de 
speelkaarten. De lesideeën 1 t/m 17 zijn steeds opnieuw te gebruiken voor het inslijpen van 
de woordenschat en spelling van de woorden. De lesideeën 18 t/m 26 zijn gericht op een 
specifiek onderwerp, meestal een grammaticaal onderwerp. Aan de icoontjes rechts zie je in 
één oogopslag welke vaardigheden je oefent met een lesidee en vanaf welk niveau het lesidee 
geschikt is.  
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/ 

 
Kwartet en meer! 2 Eten en drinken, De dokter / KleurRijker. - 
[S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - 
ISBN: 9789490807276: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar 

  
Kwartet en Meer! 2 bevat kwartetten rond eten en drinken en de 
dokter.  
  
Kwartet en meer! 3 De kleren, Reizen, Vrije tijd / KleurRijker. - 
[S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - 
ISBN: 9789490807283: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 12 -18 jaar volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar 

  
Kwartet en Meer! 3 bevat kwartetten rond kleren, reizen,vrije 
tijd.  
 
 

Kwartet en meer! Spelregels en lesideeën / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 
kaarten. - (Kwartet en meer!): 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar  

https://kleurrijker.nl/ondersteuning/
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Er zijn door de auteurs 26 lesideeën opgesteld om in de NT2-klas te variëren met de kaarten. 
Voordat je begint met het spelen van kwartet is het raadzaam om een aantal lesideeën met 
de kaarten uit te voeren, zodat cursisten de woorden bij de foto's goed kennen. De lesideeën 
zijn allemaal gericht op een grote foto bovenaan de speelkaarten. De lesideeën 1 t/m 17 zijn 
steeds opnieuw te gebruiken voor het inslijpen van de woordenschat en spelling van de 
woorden. De lesideeën 18 t/m 26 zijn gericht op een specifiek onderwerp, meestal een 
grammaticaal onderwerp. Aan de icoontjes rechts zie je in één oogopslag welke vaardigheden 
je oefent met een lesidee en vanaf welk niveau het lesidee geschikt is. 
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/ 
  

Wie ben jij? / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - spelregels, 
3 x 20 kaarten. - ISBN: 9789490807290: 9,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 
jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 wieb 

  
Wie ben jij? is een taalspel waarmee je op een leuke manier 
Nederlands kunt oefenen. Je oefent met beschrijven van uiterlijke 
kenmerken, met het stellen van gesloten vragen en met 
bijvoeglijke naamwoorden.  

 
 
(Ta)aliens: versie anderstalige nieuwkomers / 
Baelemans, Jolien. - Kontich: Level 21, 2018., bevat: 
spelregels, spelbord, 4 pionnen + 1 komeet + 5 voetjes, 
dobbelsteen, 5 x 4 sterren, 25 komeetkaartjes, 75 
woordkaartjes: basisdoos met 1 set: 39,50 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 taal  
 

 
Taaliens is een educatief bordspel rond taal en spelling. Aan de hand van de aliens leren de 
kinderen spellen of oefenen ze nieuwe woordenschat in. De leerinhoud is afgestemd op de 
verschillende leerplannen maar niet methode gebonden. Afhankelijk van de gekozen 
kaartenset oefenen ze op: schijven of lezen van de aangeboden woordenschat. Er zijn aparte 
sets per leerjaar! Beschikbare pakketten: Spelling 1e tot 6e leerjaar (afzonderlijk per klas) De 
set uit deze doos bevat 75 basiswoorden voor anderstalige nieuwkomers!  
 
 
 
 

https://kleurrijker.nl/ondersteuning/
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Het grote NT2 verbumspel: oefen al spelend de vier werkwoordtijden / 
Vanderheyden, Annick; Segers, Gunter. - Antwerpen: Garant, 2018., 
bevat: 2 dubbelzijdige spelborden, 5 platen spelregels, 4 platen Wie ben 
ik?. - ISBN: 9789044136425: 49,50 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar,  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 grot ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 grot  

 
Het grote NT2 Verbumspel bevat oefeningen voor het presens, het 

perfectum, het imperfectum en de imperatief. De kennis over verba wordt aan bruikbare 
uitdrukkingen gekoppeld, die de cursist in zijn dagelijkse conversaties kan gebruiken. Het spel 
bevat 2 ganzenborden, 1 slangenbord, praatplaten en correctiesleutels. Het presens-
ganzenbord dient om de basis van de Nederlandse taal vast te zetten, in te oefenen en creatief 
te gebruiken. Spelenderwijs correct zinnen leren maken dankzij tekeningen. Het perfectum-
ganzenbord helpt de cursisten aan de hand van leuke tekeningen praten over gisteren of het 
voorbije weekend. Met het imperatief-slangenbord leren cursisten de imperatief te gebruiken 
door eenvoudige handelingen en posities vanuit de medische wereld te verwoorden. Aan de 
hand van de praatplaten kan de cursist vertellen over zijn eigen leven. De tekeningen dienen 
als ondersteuning bij de spreekoefening. 
  

NT2 taalspel : werkwoorden en woordvolgorde / te Brake, Saarein. - 
Amsterdam: Boom, 2016. - 6 dobbelstenen, 100 werkwoordkaartjes, 6 
A4 uitlegkaarten grammatica. - ISBN: 9789024407057: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 NT2 ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 NT2 

  
Met het NT2 taalspel werkwoorden en woordvolgorde oefen je op een 
leuke en actieve manier een aantal belangrijke basisprincipes van de 
Nederlandse grammatica: het vervoegen van werkwoorden en het 
toepassen van een juiste woordvolgorde. Het spel kan los van elke 

methode gespeeld worden. 
  

Het uitspraakkwartet / Vanderheyden, Annick. - Antwerpen: 
Garant, 2018., bevat: 68 kaartjes, 3 hl.-kaartjes, 1 kaartje 
bestelgeg.. - ISBN: 9789044136418: 35,00 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 uits ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 uits 

  
De focus van dit kwartetspel ligt op de vocalen en de diftongen. 

Al spelend leren cursisten de korte klanken, lange klanken en de tweeklanken correct 
uitspreken, bovendien kunnen ze hun woordenschat nog uitbreiden. Dit spel is nuttig voor alle 
NT2-cursisten (Nederlands voor anderstaligen), jong en oud. Ook reeds gevorderde NT2-ers 
kunnen hun uitspraak, en verstaanbaarheid dus, verder verbeteren met dit spel. 
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Praatplaten / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 4 A3 platen: 15,00 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 praa 
  
De Praatplaten gaan over dingen als school, wonen, eten en drinken, naar de dokter, kleding 
kopen, reizen, vakantie en vrije tijd. 

 
Aap en Beer. Een ABCboek van Wim Hofman 
[kamishibai] / Hofman, Wim. - Brussel: ABC-web.be, 
2017. - 35 vertelplaten (A3): 45,00 EURO  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 aape 

  
Aap en Beer gaan samen op pad. Ze komen rare dingen 
tegen. Een fles met een schatkaart erin. Een hond 
zonder staart. Een kist met een oor. Een brief met niks 
erop. En een yak. Aan het eind van hun avontuur zijn 

Aap en Beer aan zee, en daar bouwt Aap een hut voor Beer. En Beer zegt: Ik vond geen schat. 
Maar ik heb nu een vriend en dat is wel zo goed. Origineel ABC-verhaal; rijk aan fantasie en 
verrassende associaties. 
 

The North Wind and the Sun / Wildsmith, Brian. - Brussel: ABC-
web.be, [s.a.]. - 16 vertelplaten (A3): 40,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 nort  

 
"Op een morgen zagen de Noordenwind en de zon een ruiter met een 
nieuwe mantel", zo opent dit beeldverhaal van illustrator/schrijver 
Brian Wildsmith (naar een verhaal van Jean de La Fontaine). De wind en 
de zon bekvechten over wie er het snelst in slaagt om de man zijn 

nieuwe mantel te doen uittrekken. Het duel kan beginnen. Zal de woeste kracht van de wind 
het halen op de hevige, verwarmende stralen van de zon? Verhaal in het Frans en het 
Nederlands. 

 
Beeldwoordenboek elektriciteit / Volta. - Brussel: Volta, [s.a.]. - 83 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 beel ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 beel  

 
Het beeldenwoordenboek voor de elektrotechnische sector helpt je om 
gereedschappen en materialen die veel gebruikt worden te leren kennen. Bij 
elke foto vind je het woord in het Nederlands, Frans en Duits.  
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Ik leer Franse woorden / Kuijl, Eefje. - Aartselaar: Zuidnederlandse 
Uitgeverij, 2016. - spelregels, 50 woordkaarten. - ISBN: 9789044745252: 
10,95 EUR  
Doelgroep: 6 -12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 fran  

 
In deze doos zitten 50 kaarten met daarop 200 Nederlandse/Franse 
woorden die elk duidelijk geïllustreerd zijn. Bovendien zijn de woorden 
ingedeeld in thema's zoals het huis, de klas, voertuigen, groenten en 

fruit... 
  

Ik leer Spaanse woorden : basiswoordenschat voor beginners / [s.n.]. - 
Aartselaar: Deltas, 2018. - 95 p.. - ISBN: 978-90-447-5102-4 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 spaa  

 
Dit beeldwoordenboek helpt beginners woorden te leren. De woorden zijn 
ingedeeld in thema's : familie, boerderijdieren, seizoenen en maanden.  
 
 

MEDICA FR.NL.EN: 
Woordenboekje FR/NL/EN voor 
de ziekenhuizen / Huis van het 
Nederlands Brussel. - Brussel: Huis 
van het Nederlands, 2018. - 101 p.: 
5,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 zakw  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 zakw 
  
Dit woordenboekje helpt je om in het Frans, het Nederlands of het Engels te communiceren 
met patiënten en bezoekers. Het boekje bevat zinnen en woorden voor alle frequente 
situaties: aan het onthaal, tijdens een onderzoek, in de kamer. Medica FR.NL.EN is een 
publicatie van het Huis van het Nederlands Brussel, ontwikkeld op initiatief van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en in samenwerking met het Huis voor Gezondheid, de 
Europaziekenhuizen en de Iris-ziekenhuizen.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties
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Langmuts en de vakantie / Intrabartolo, Josina; De Zeeuw, Dinie. - 
Bennekom: Scrivo Media, 2015. - 32 p.. - ISBN: 978-94-91687-18-1: 12.95 
EUR 
Doelgroep: 4-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 lang  
 
In de verhalen van Langmuts staat de hooggevoelige kabouter Langmuts 
centraal. Achterin de boekjes staan telkens tips voor ouders en 
opvoeders, afkomstig uit de 'De gids voor hooggevoelige kids' (2e dr., 
2013)**, waarin dezelfde elementen als in het verhaal nog eens ter sprake 

komen. Dit boek gaat in op de angstige gevoelens die gepaard kunnen gaan met vakantie. 
Voor veel gevoelige kinderen is vakantie leuk, maar ook heel spannend. Op vakantie is (bijna) 
alles anders dan thuis. In dit nieuwe avontuur van Langmuts vinden zij herkenning en begrip. 
Het kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij een naderende schooluitstap. 

 
Langmuts en het feest / Intrabartolo, Josina; De Zeeuw, Dinie. - 
Bennekom: Scrivo Media, 2013. - 32 p.. - ISBN: 978-94-91687-07-5: 12,95 
EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 lang  
 
In de verhalen van Langmuts staat de hooggevoelige kabouter Langmuts 
centraal. Achterin de boekjes staan telkens tips voor ouders en 
opvoeders, afkomstig uit de 'De gids voor hooggevoelige kids' (2e dr., 

2013)**, waarin dezelfde elementen als in het verhaal nog eens ter sprake komen. In dit boek 
staan angstige gevoelens rond feest centraal. Hooggevoelige kinderen vinden het vaak 
spannend om voor het eerst naar een verjaardagspartijtje gaan. In een onderwijscontext kan 
het ook ingezet worden naar aanleiding van een verjaardagsfeest in de klas, schoolfeest, 
grootoudersfeest, etc. 
 
 

Langmuts op school / Intrabartolo, Josina; De Zeeuw, Dinie. - 
Bennekom: Scrivo Media, 2016. - 32 p.. - ISBN: 978-90-812672-4-3: 9.95 
EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 lang  
 
In de verhalen van Langmuts staat de hooggevoelige kabouter Langmuts 
centraal. Achterin de boekjes staan telkens tips voor ouders en 
opvoeders, afkomstig uit de 'De gids voor hooggevoelige kids' (2e dr., 

2013)**, waarin dezelfde elementen als in het verhaal nog eens ter sprake komen. In dit boek 
staat de schoolbeleving centraal. 
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Samen sterk op eigen kracht : creatieve werkvormen ter 
ondersteuning van het rouwproces / Van Kouwen, Lotte. - Huizen: 
Pica, 2013. - 51 p.. - ISBN: 978-90-77671-96-2: 17,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 same 
 
Dit werkboek werd ontwikkeld door beeldend therapeut Lotte van 
Kouwen voor ouders om kinderen spelenderwijs te helpen bij het 
verwerken van een groot verlies. De werkvormen zijn echter ook 
geschikt voor andere contexten zoals het onderwijs of de zorg. Het 

bestaat uit drie delen. Het eerste deel ('Het rouwproces') beschrijft hoe rouwen werkt, welke 
gevoelens we erbij kunnen hebben en hoe we die kunnen uiten, wat kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen begrijpen van de dood, waar je bij het begeleiden van je 
rouwende kind op moet letten en hoe je kunt praten over verlies en gevoelens. In deel twee 
staan beschrijvingen van vijftien creatieve werkvormen en hoe je die kunt inzetten. Bij de 
meeste werkvormen wordt geduid voor welke leeftijdsgroep de werkvorm het meest geschikt 
is. De meeste zijn geschikt vanaf 8 jaar. Deel drie bevat verwijzingen naar hulpverleners, een 
uitgebreide literatuurlijst en bronregister. De binnenkant van de losse kartonnen kaft is ook 
een spelbord, met uitleg. 
 

Gedachte-kracht behoeftekaarten / Hage, Nicole; van der Vliet, 
Ilse. - Huizen: Bewustzijn in Bedrijf, 2015. - 54 kaarten. - ISBN: 
9789081892346 
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: http://www.bewustzijninbedrijf.nl/gedachte-
kracht.nl/xtradownloads.htm   

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 geda  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 geda 
  
Met de Gedachte-Kracht Behoeftekaarten kan je spelenderwijs leren wat behoeften zijn. In 
het doosje vind je 27 kaartjes met afbeeldingen van behoeften, spel- en gespreksuggesties en 
51 quizvragen. De 27 kaartjes duiden de behoeften met behulp van een tekening en woorden. 
Enkele behoeften zijn 'begrepen worden', 'veilig zijn', 'bewegen', 'uitdaging', of 'een eigen 
plek'. De spelsuggesties geven spelideeën om met de behoeftekaartjes aan de slag te gaan. 
De quiz-kaarten bevatten tot slot per kaart drie zinnen die mensen wel eens zeggen. De zinnen 
gaan van gemakkelijk naar moeilijk. De bedoeling is om te raden welke behoefte degene die 
deze zin zegt, zou kunnen hebben. De kaart zelf geeft enkele suggesties. Het spel is gebaseerd 
op de theorie van 'Geweldloze communicatie' van Marshall Rosenberg. Op de website van 
Gedachte-kracht zijn ook nog extra downloads terug te vinden.  
 

Het voortplantingsboekje / Van Ginderachter, Renaat; Veelaert, 
Thaïs. - Mechelen: Plantyn, 2010. - handleiding, werkboekje, 
didactische platen. - ISBN: 9789030104407. - ISBN: 
9789030104445. - ISBN: 9789030127246 
Doelgroep: 9-12 jaar  

http://www.bewustzijninbedrijf.nl/gedachte-kracht.nl/xtradownloads.htm
http://www.bewustzijninbedrijf.nl/gedachte-kracht.nl/xtradownloads.htm
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Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 voor  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 voor  
 
Het voortplantingsboekje maakt seks en relaties bespreekbaar met kinderen tussen 10 en 12 
jaar. Het kan ingezet worden voor individuele en klassikale seksuele en relationele vorming 
rond de thema's voortplanting(sorganen), hygiëne , puberteit, anticonceptie, menstruatie 
zwangerschap, genzinsvormen, homoseksualiteit, hiv en aids, weerbaarheid en media. Het 
materiaal bevat een werkboek, een handleiding met kopieerbladen en toetsen, en didactische 
platen. Bij de lessen kan je ook het grote voorplantingsspel gebruiken. 
 
De vleermuis die goed voor haar tandenborstel zorgde / Charlat, Benoît. - [S.l.]: Casterman, 
2001. - [16 p.]. - (okido; 1). - ISBN: 90-303-2364-7. - ISBN: 978-90-3032-364-8 
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.2 vlee  
 
Een vleermuis vertroetelt haar tandenborstel als een baby. Maar dan krijgt ze kiespijn. Wat 
nu ?  
  
 

Alle honden hebben ADHD / Hoopmann, Kathy. - Huizen: Pica, 
2014. - 70 p.. - ISBN: 978-90-77671-35-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 alle  

 
Dit informatieve fotoboek benadert ADHD op een visuele en 
creatieve manier. Aan de hand van foto's van honden probeert 
het boek uit te leggen wat ADHD net is, en wat er allemaal bij komt 
kijken. Zo probeert het begrip te vragen voor mensen met ADHD. 

Een gravende hond verbeeldt bijvoorbeeld dat kinderen met ADHD vaak hun spullen kwijt zijn, 
en een hond met een stukgebeten bal probeert duidelijk te maken dat ze soms wat ruwer 
spelen dan de bedoeling is, maar dat dat niet betekent dat ze niet lief zijn, en graag willen 
meespelen. Het taalgebruik is simpel en concreet, wat het boek zeker bruikbaar maakt om 
ADHD te kaderen bij kinderen vanaf 9 jaar.  
 

Complimentenspel: ADHD / Hoogendoorn, Daphne; Ende, 
Manon. - Haastrecht: Complimentenspel.nl, 2018. - 80 
kaarten, spelhandleiding. - ISBN: 9789082872606 
Doelgroep: 5-14 jaar  
URL: https://complimentenspel.nl    
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 comp 

  
Het Complimentenspel voor kinderen met ADHD bevat 80 
kaartjes met 'Stoere, Speelse en Sprankelende 

Complimenten'. Dit spel kan ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen helpen om te 
kijken naar de positieve kanten van kinderen met ADHD. De kaarten benadrukken de unieke 
eigenschappen en kwaliteiten van kinderen met ADHD. Elk compliment is zo een positief teken 
van aandacht, erkenning en bevestiging. Het doel van dit spel is dat kinderen voelen en 
ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Vanuit dit gevoel van vertrouwen is het 

https://complimentenspel.nl/
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mogelijk om hun talenten te ontwikkelen. Door spelenderwijs met de complimenten aan de 
slag te gaan leren kinderen om complimenten te geven, te ontvangen en op een vriendelijke 
manier met elkaar in contact te zijn. Je kan het complimentenspel inzetten op individuele 
momenten met een kind of met groepsbegeleiding in een groep of klas. De bijgevoegde 
spelhandleiding beschrijft verscheidene werkvormen om met het spel aan de slag te gaan. Op 
de website 'complimentenspel.nl' kan je ook nog extra downloads, ervaringen en tips lezen 
van leerkrachten die het spel al gebruikten in de klas.  
 

Complimentenspel: Autisme / Hoogendoorn, Daphne; Ende, 
Manon. - Haastrecht: Complimentenspel.nl, 2018. - 80 kaarten. - 
ISBN: 9789082872613 
Doelgroep: 5-14 jaar  
URL: https://complimentenspel.nl   
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 comp  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 comp 

  
Het Complimentenspel: Autisme bevat 80 kaarten met complimenten en is speciaal 
ontworpen voor kinderen met autisme. het helpt ouders, leerkrachten, begeleiders en 
kinderen om te kijken naar de positieve kanten van kinderen met autisme. In onze 
samenleving ervaren veel kinderen met autisme extra uitdagingen. Dit spel bevat daarom ook 
complimenten gericht op de inzet om vaardigheden te leren. Elk compliment is een positief 
teken van aandacht, erkenning en bevestiging. Door spelenderwijs met de complimenten aan 
de slag te gaan leren kinderen om complimenten te geven, te ontvangen en op een 
vriendelijke manier met elkaar in contact te zijn. Je kan het complimentenspel inzetten op 
individuele momenten met een kind of met groepsbegeleiding in een groep of klas. Op de 
website 'complimentenspel.nl' kan je ook nog extra ervaringen en tips lezen van leerkrachten 
die het spel al gebruikten in de klas.  
 

Wat jij ziet en wat ik voel : de binnenkant van autisme / 
Hoopmann, Kathy. - Huizen: Pica, 2015. - 72 p.. - ISBN: 978-90-
77671-84-9: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 watj  

 
Dit boek laat aan de hand van vaak grappige dierenfoto's zien hoe 
kinderen en volwassenen met autisme (kunnen) zijn. Het gaat in op 
algemene kenmerken die voorkomen bij mensen met autisme, 

zoals: moeite met sociale situaties, moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie, 
een grote loyaliteit, over- of ondergevoeligheid van de zintuigen, behoefte aan routines, 
voorspelbaarheid en structuur, het vermogen om heel veel kennis over één onderwerp te 
vergaren, en een unieke kijk op de wereld. Natuurlijk is het belangrijk te nuanceren dat niet 
iedere persoon met autisme alle kenmerken heeft die in dit boek worden genoemd, en 
hebben ze ook eigenschappen die hier helemaal niet aan de orde komen. Zowel in hun 
persoonlijkheid als hun gedrag kunnen twee mensen met autisme totaal verschillend zijn. De 
auteur wil vooral meegeven dat je, door je te verdiepen in hun sterke en minder sterke kanten, 
hen kunt helpen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Het taalgebruik is concreet en 
duidelijk, zeker met de begeleidende foto's. Vanaf 9 jaar  

https://complimentenspel.nl/
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Mijn AD(H)D doe-gids / Winckelmans, Vera. - Kalmthout: Abimo, 2016. - 
28 p.. - ISBN: 9789462346253 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn 

  
Deze doe-gids sluit aan bij De AD(H)D survivalgids die in heel 
toegankelijke taal vertelt wat dyscalculie is. Deze doe-gidsen hebben als 
doel kinderen concreet hulp te bieden bij moeilijkheden thuis en in de 
klas. Aan de hand van doe-opdrachten worden problemen bespreekbaar 

en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten voeren de kinderen uit, alleen of samen met de 
(zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze manier krijgen ze inzicht in hun eigen 
moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen kinderen 
hulpmiddelen, tips en suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al 
deze informatie houden ze bij in hun doe-gids.  
 
  

Mijn autisme doe-gids / Santermans, Bieke. - Kalmthout: Abimo, 2017. 
- 28 p.. - ISBN: 9789462344587 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn  

 
Deze doe-gids sluit aan bij De autisme survivalgids, die in heel 
toegankelijke taal vertelt wat autisme is. Deze doe-gidsen hebben als 
doel kinderen met ontwikkelingsproblemen concreet hulp te bieden bij 
moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-opdrachten 

worden problemen bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten voeren de 
kinderen uit, alleen of samen met de (zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze 
manier krijgen ze inzicht in hun eigen moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een 
positieve manier krijgen kinderen hulpmiddelen, tips en suggesties aangereikt waarmee ze 
onmiddellijk aan de slag kunnen. Al deze informatie houden ze bij in hun doe-gids.  
 

Mijn hoogsensitiviteit doe-gids / Santermans, Bieke. - Kalmthout: Abimo, 
2017. - 28 p.. - ISBN: 9789462344600 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn 

  
Deze doe-gids sluit aan bij De hoogsensitiviteit survivalgids die in heel 
toegankelijke taal vertelt wat hoogsensitiviteit is. Deze doe-gidsen hebben 
als doel kinderen concreet hulp te bieden bij moeilijkheden thuis en in de 
klas. Aan de hand van doe-opdrachten worden problemen bespreekbaar 

en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten voeren de kinderen uit, alleen of samen met de 
(zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze manier krijgen ze inzicht in hun eigen 
moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen kinderen 
hulpmiddelen, tips en suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al 
deze informatie houden ze bij in hun doe-gids. 
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Omdenken doe je zo! / Gunster, Berthold. - Amsterdam: A.W. 
Bruna B.V., 2017. - 96 p.. - ISBN: 9789400509368: 9,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 omde 

  
Omdenken is een techniek ontwikkeld door Berthold Gunster, 
waarin je leert hoe je problemen of vervelende situaties kan 
omdenken in mogelijkheden. Want wat als je nu écht te 
zenuwachtig bent om een spreekbeurt te geven? Of als je altijd 
voorgestoken wordt in de supermarkt? Dit boek, geschreven voor 

kinderen vanaf 9 jaar, doorloopt de vier stappen die je moet doorlopen om een probleem 
mogelijk om te denken in een mogelijkheid. Via verschillende voorbeelden en grappige 
verhalen leer je hoe een probleem, hoe vervelend ook, niet altijd een probleem hoeft te zijn. 
Kinderen beschikken vaker nog over het creatief denkvermogen dat we als volwassenen soms 
verliezen. Dit boek leert kinderen die uitzonderlijke creativiteit te behouden en te combineren 
met volwassen logica. In de collectie vind je ook het spel "Wie is de beste omdenker", 
waarmee je de methodiek verder kan inoefenen.  
 

Succes in je les: met meer dan 50 spelvormen / Luijten, Elise; Verweij, 
Leonie. - Utrecht: Docenttalent, 2015. - 55 kaarten. - ISBN: 
9789082004533: 12,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 succ  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 succ  

 
Succes in je les bevat meer dan 50 kaartjes met spelletjes voor leerkrachten 
om tussendoor als afwisseling te gebruiken. Op de kaarten staan 
spelvormen voor het lager onderwijs om de lessen taal, Engels, 

wereldoriëntatie, rekenen en kunst te verrijken. Het gaat om korte activiteiten van 5 tot 10 
minuten voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.  
 

Wie is de beste omdenker?: het kaartspel / Gunster, Berthold. - 
Amsterdam: Lev, 2017. - handleiding, 120 kaarten, 49 
puntenfiches. - ISBN: 9789400509375 
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 wiei  

 
Omdenken is een techniek ontwikkeld door Berthold Gunster, 
waarin je leert hoe je problemen of vervelende situaties kan 
omdenken in mogelijkheden. Want wat als je nu écht te 

zenuwachtig bent om een spreekbeurt te geven? Of als je altijd voorgestoken wordt in de 
supermarkt? Met dit spel je de methodiek inoefenen. In de handleiding vind je een korte uitleg 
over wat omdenken juist is, al zegt diezelfde handleiding ook wel dat je die techniek best kort 
toelicht, en kinderen vooral via het spel laat ontdekken hoe omdenken nu net werkt. Het spel 
bevat 100 kaarten met vervelende situaties en telkens 4 mogelijkheden om daar mee om te 
gaan waaruit je kan kiezen. Eén of meerdere daarvan gaan uit van het principe van omdenken, 
het probleem omdenken in een mogelijkheid. De anderen zijn andere mogelijke reacties, de 
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ene al creatiever dan de andere. Hoe dichter je met je antwoord in de buurt komt van 
omdenken, hoe meer punten je verdient. De situaties sluiten aan bij de leefwereld van de 
kinderen en gaan van iets luchtigere situaties, zoals je broer die steeds de witte choco uit de 
duochocopot steelt, tot persoonlijkere en gevoeligere situaties, zoals gepest worden of graag 
meisjesdingen doen terwijl je een jongen bent. Ook verschillende schoolsituaties komen aan 
bod, zoals niet kunnen stilzitten in de klas, snel klaar zijn met taken en je vervelen, of je niet 
kunnen concentreren in de klas omdat het onrustig is. Achteraan de handleiding vind je ook 
nog specifieke werkvormen en didactische tips om het spel in de klas te gebruiken, of in 
individuele sessies met kinderen als ouder, zorgleerkracht of begeleider.  
 

De survivalgids beelddenken / Beyers, Annick; Kleipas, Sandra; van 
Schijndel, Josine. - Kalmthout: Abimo, 2016. - 189 p.. - ISBN: 978-94-
6234-630-7: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 surv 

  
De Survivalgids Beelddenken is een helpboek voor beelddenkers, kinderen 
die een voorkeur hebben voor beelden in hun denken, begrijpen, en leren. 
Het boekje is ingedeeld in acht duidelijke hoofdstukken met informatie, 

weetjes, en uiteraard veel tips. De survivalgids is bedoeld voor leerlingen vanaf 8 jaar en zet 
ook actief in op het afstappen van 'etiket-denken'. Achterin het boek staat nog een hoofdstuk 
voor (groot)ouders en leerkrachten met tips en een lijst met relevante websites en informatie.  
 

Time Timer MOD / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. - Time Timer, handleiding, 
grijs hoesje 
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 time  

 
De Time Timer Mod is een duidelijk hulpmiddel om zicht op tijd te 
krijgen. Het maakt het verstrijken van de tijd voor zichtbaar. 
Wanneer je de klok opdraait verschijnt er een rode schijf die terwijl 

de tijd verstrijkt ook langzaamaan verdwijnt. Indien gewenst kan je ook een geluidssignaal 
instellen wanneer de tijd verstreken is. De Time Timer kan leerlingen bijstaan om de tijd die 
ze aan een taak kunnen spenderen duidelijk in te schatten. Het kan gebruikt voor klassikale 
en individuele taken. Voor een kind met autisme kan het bijvoorbeeld rust en duidelijkheid 
geven als hij/zij kan zien hoeveel tijd er is om een taak uit te voeren. Maar ook bij andere 
kinderen of jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met ADHD of ADD 
kan de timer ondersteunen. 
 

Het boekje over geluk / Stilton, Geronimo; Bluecheese, Wally. - 
Mechelen: Baeckens Books, 2008. - 42 p.. - ISBN: 978-90-5461-584-2: 5 
EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: https://www.geronimostilton.be/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 boek  

 
De ik-figuur is Geronimo Stilton, journalist voor De Wakkere Muis. Hij 
heeft veel adviezen verzameld om jezelf en anderen gelukkig te maken. 

https://www.geronimostilton.be/
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In dit boekje vertelt hij aan familieleden dat iedereen op zoek is naar geluk. Hij geeft allerlei 
kleine en uitvoerige hints hoe dat geluk te vinden en te bewaren. Zoals naar de sterren kijken 
op een heldere avond, naar iemand lachen, een cadeautje maken, een liedje zingen onder de 
douche en naar een fluitend vogeltje luisteren. Op de schutbladen staan allerlei beroemde 
uitspraken over geluk verzameld.   

 
Connected [educatief pakket over verbondenheid en 
eenzaamheid] / Jong & Van Zin / In Petto jeugddienst. - 
Antwerpen: Jong & Van Zin, 2013. - magazine, 1 opwarm- en 8 
werkvormfiches, handleiding (bijsluiter): 15,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 conn  

 
De werkvormen in dit pakket vormen samen met de bijsluiter een leidraad om de thema's 
verbondenheid en eenzaamheid - in een wereld waarin iedereen digitaal verbonden is - 
bespreekbaar te maken bij jongeren. De bedoeling ervan is op zoek gaan naar nieuwe 
inzichten. De werkvormen leunen nauw aan bij het magazine 'Connected'. Door gebruik te 
maken van het magazine kun je de inhoud van de werkvormen nog duidelijker, toegankelijker 
en gestructureerder overbrengen.  
 

Omgaan met agressie op school : pocketboek / Blum, Paul; 
Hailstone, Phil. - [Rotterdam]: Bazalt, 2018. - 128 p.. - ISBN: 978-94-
6118-253-1: 16,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.5 omga 

  
Iedere leraar komt ze weleens tegen: leerlingen die snel agressief 

worden of ruzie zoeken. Leerlingen met een heel kort lontje, die ieder moment kunnen 
ontploffen. Het is niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Leraren denken vaak dat zíj op de 
een of andere manier verantwoordelijk zijn voor het explosieve gedrag. Het geeft ze een 
machteloos gevoel als ze er niet in slagen deze leerlingen te kalmeren. Dit pocketboek 
probeert dat onbehagen weg te nemen. Sommige leerlingen gedragen zich gefrustreerd en 
boos, maar dat is niet jouw schuld. In dit boek vind je praktische vaardigheden waarmee je 
woede-uitbarstingen het hoofd kunt bieden. 
 

Verbindende communicatie: Gevoels- en behoeftekaarten / 
Tielemans, Erwin; Sneider, Kai. - Schelle: Human Matters & 
Con+tact, 2016. - 55 gevoelskaarten, 50 behoeftekaarten, 5 
instructiekaarten. - ISBN: 9789082107470 
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.5 verb  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.5 verb 

  
De Gevoels- en behoeftekaarten zijn een tool om te werken rond Verbindende Communicatie. 
Het speldoosje bevat geïllustreerde, kleurrijke kaarten: 55 gevoelskaarten en 50 
behoeftekaarten. Op elke kaart staat de behoefte of het gevoel ook in één of meerdere 
woorden omschreven.In het pakket zitten ook enkele instructiekaarten met mogelijke 
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werkvormen zoals: 'Orden de gevoelskaarten naar intensiteit', 'Kies een gevoelskaart en beeld 
ze uit', of 'Denk aan een recente onaangename situatie. Welke behoefte was niet vervuld'. Er 
worden zowel laag- als hoogdrempelige werkvormen voorgesteld. 
  
 

Lovebuzz: spellendoos / Rutgers. - Amsterdam: Rutgers, 2015. 
Doelgroep: 11-14 jaar  
URL: https://www.sense.info/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 love  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 love 

  
Lovebuzz is een interactief spel over liefde, relaties en 
beginnende seksualiteit voor leerlingen in de eerste graad 
secundair onderwijs. Het spel wil deze thema's bespreekbaar 
maken en leerlingen op een respectvolle manier leren omgaan 

met diversiteit in opvattingen en denkbeelden. Na het spelen van Lovebuzz zijn leerlingen 
beter in staat om: te laten merken wat zij willen in vriendschap, liefde en beginnende 
seksualiteit;te bespreken wat ze willen delen en voor zichzelf te houden wat ze niet publiek 
willen makenrespectvol te reageren op verschillen in opvattingen over seksualiteit, identiteit 
en verschillen tussen jongens en meisjes;betrouwbare informatie te vinden op sense.info.  
 

Hallo ! : ik ben een gewone leerling met AD(H)D / van Steijn, Belinda; 
Van Nielen, Harry. - Huizen: Pica, 2013. - 32 p.. - ISBN: 978-94-91806-
08-7 
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 hall  

 
Na de zomervakantie een nieuwe klas, een nieuw lokaal en een nieuwe 
juf of meester: voor kinderen met AD(H)D is het soms lastig om te 
wennen aan de nieuwe situatie. Maar hoe weet je als leerkracht hoe je 

een kind met AD(H)D het beste kunt begeleiden? Dat kan de leerling vaak zelf met wat hulp 
van de ouders het beste aangeven.  In 'Hallo!' wordt op stapsgewijze manier duidelijk gemaakt 
wat de individuele kenmerken zijn van de leerling met AD(H)D. De leerling kan zelf in de 
tekstjes invullen welke eigenschappen van toepassing zijn op hem/haar. Naast de ruimte voor 
de ervaringen van de leerling zelf, kunnen ook ouders en eerdere leerkrachten in het boekje 
iets vertellen over de leerling. Het eindproduct is een overzichtelijke 'handleiding' zodat 
leerkracht en leerling het nieuwe schooljaar kunnen starten. 
  

Autisme in mij : een interactief informatieboek / van Kordelaar, 
Nathalie; Zwaan, Mirjam. - Amsterdam: Niño, 2011. - 83 p.. - ISBN: 
978-90-8560-594-2: 14,50 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-
vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij   
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 auti  

 
In dit interactieve boek kunnen jongeren met autisme meer over 

hun autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. Het zoomt 

https://www.sense.info/
https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij
https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij
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onder andere in op de sterke kanten en interesses van de jongere, wat autisme nu net is, hun 
sociale vaardigheden en communicatie, hun denken, en hun organisatie op school. De 
opdrachten, tips en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier 
waarop autisme bij hen tot uiting komt, en op welke manier zij er het beste mee kunnen 
omgaan. Ook is het boek geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis 
te laten maken met autisme bij jongeren. Online vind je ook nog extra downloadbaar 
materiaal.  

Een steekje los? : een eigenwijs spel : uitbreidingsset ADHD en 
ADD / Spanjers, Ellen. - Maassluis: Semmie.net, 2014. - 1 
startkaart, 1 instructiekaart, 12 kanskaarten, 8 x 12 
opdrachtkaarten, spelregels. - ISBN: 9789080708051: 26,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.eigenwijsspel.nl  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 stee 

  
'ADHD en ADD' is één van de uitbreidingssets van het spel 'Een 

steekje los'. De set kan toegevoegd worden aan de kaarten van het bordspel maar ook apart 
ingezet worden als kaartspel. In de kleine handleiding bij de set worden drie spelvarianten 
beschreven. Zowel met deze kaartenset als met het bordspel 'Een steekje los?' kan je op een 
laagdrempelige manier in gesprek gaan over psychische gezondheid, beeldvorming, 
vooroordelen, kwaliteit van leven, grenzen en mogelijkheden. De spelers beantwoorden 
allerlei vragen en voeren opdrachten uit rond de thema's gezondheid, relatie, sociale 
contacten, thuis, vrije tijd, studie en beroep, zingeving, hulp. Het spel is bedoeld voor iedereen 
die geïnteresseerd is in psychische gezondheid. Het kan gebruikt worden in een 
therapeutische context, bij teambuilding, of in het onderwijs.  
 

Een steekje los? : een eigenwijs spel : uitbreidingsset 
autismespectrumstoornis / Spanjers, Ellen. - Maassluis: 
Semmie.net, 2014. - 1 startkaart, 1 instructiekaart, 12 
kanskaarten, 8 x 12 opdrachtkaarten, spelregels. - ISBN: 
9789080708075: 26,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.eigenwijsspel.nl  

Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 stee  
 
'Autismespectrumstoornis' is één van de uitbreidingssets van het spel 'Een steekje los'. De set 
kan toegevoegd worden aan de kaarten van het bordspel maar ook apart ingezet worden als 
kaartspel. In de kleine handleiding bij de set worden drie spelvarianten beschreven. Zowel met 
deze kaartenset als met het bordspel 'Een steekje los?' kan je op een laagdrempelige manier 
in gesprek gaan over psychische gezondheid, beeldvorming, vooroordelen, kwaliteit van 
leven, grenzen en mogelijkheden. De spelers beantwoorden allerlei vragen en voeren 
opdrachten uit rond de thema's gezondheid, relatie, sociale contacten, thuis, vrije tijd, studie 
en beroep, zingeving, hulp. Het spel is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in 
psychische gezondheid. Het kan gebruikt worden in een therapeutische context, bij 
teambuilding, in het onderwijs.  

http://www.eigenwijsspel.nl/
http://www.eigenwijsspel.nl/
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Het groot werkvormenboek 2: Nóg meer inspiratie voor het werken 
met werkvormen / Dirkse-Hulscher, Sasja; Talen, Angela; Kester, 
Maaike. - Amsterdam: Boom Uitgevers, 2018. - 311 p.. - ISBN: 978-90-
244-0483-4: 49,99 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 werk  
 
Het tweede deel van 'Het groot werkvormenboek' bevat 120 
werkvormen die gemakkelijk en los van elkaar te gebruiken zijn. Het 

eerste hoofdstuk bevat twee theoretische componenten: de onderwijskundige bril waardoor 
auteurs naar veranderprocessen kijken en de LearningChain, een model dat zich richt op 
afwisseling van Basis (sturing van het collectief) en Beweging (sturing van het individu). 
Hoofdstuk twee biedt 120 werkvormen, andere dan in deel één, verdeeld over negentien 
clusters op basis van doelstellingen en gevisualiseerd in een duidelijk overzicht. Alle 
werkvormen komen terug in een vast format, in lijn met deel één. Met rechts: in het kort, 
opbrengst en aanpak; op de linkerpagina tips en handreikingen. Het aantal sterren geeft de 
complexiteit in de begeleiding aan. Met literatuurlijst en werkvormen op alfabet en gratis app. 
Apart van en samen met het eerste deel te gebruiken. 
 
 

Ken je kwaliteiten - (jeugd)kwaliteitenspel / Loman, Els. 
- Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies, 
2018. - handleiding, overzichtskaart, 92 kaartjes. - ISBN: 
9789065081452: 34,95 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 kenj ; WEL 2.5.4 kenj 
  
Dit spel is een herwerkte versie van het oudere 'Ken je 
kwaliteiten-spel'. De tekeningen zijn anders vormgegeven 

en daardoor iets duidelijker. Het doel van het Ken je kwaliteitenspel is leerlingen bewust(er) 
maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het 
spel bestaat uit een handleiding en 92 kaartjes, waarvan 60 kaartjes basiskwaliteiten (vanaf 
ca. 7 jaar) bevatten en 32 kaartjes voortgezette kwaliteiten (vanaf ca. 11 jaar). Ken je 
kwaliteiten biedt een praktische werkwijze aan om op een eenvoudige en speelse wijze aan 
een positief zelfbeeld te werken. Uitgangspunt voor een gesprek is steeds het woord op een 
kaartje, waarbij concrete vragen kunnen worden gesteld door de leraar, mentor, interne 
begeleider of zorgcoördinator. De kaartjes kunnen zowel op individueel niveau, in kleine 
groepjes als klassikaal gebruikt worden. 
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Chaos in je hoofd : als je ADHD of ADD hebt / Eenhoorn, Anneke. - 
Houten: LannooCampus, 2015. - 125 p.. - ISBN: 978-94-014-1489-0: 
19.99 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 chao 
 
Dit boek is geschreven voor jongeren en verzamelt herkenbare verhalen 
en tips voor en door pubers met AD(H)D. Het boek legt in heldere taal uit 
wat ADHD en ADD is, hoe je ermee kunt leren omgaan en welke handige 

dingen je kan die anderen juist niet kunnen. Het bundelt herkenbare verhalen, interviews en 
handige tips. Bij dit boek kun je nog extra informatie downloaden via de link hieronder. Het 
wachtwoord om het bestand te openen vind je in het boek. 
 
 

Happy: een reis rond de wereld op zoek naar de sleutel tot het geluk / 
Belic, Roko. - [S.l.]: Dalton Distribution / Fonk vzw, 2013. - 78 min. 
Doelgroep: 12+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.1 happ 
 
Wat maakt ons gelukkig? Werk? Familie? Kinderen? Is gelukkig zijn een 
kwestie van toeval? Wordt je kans om gelukkig te zijn genetisch bepaald? 
Of kan je geluk zelf afdwingen? Is gelukkig zijn een gemoedstoestand of 
is het een aan te leren vaardigheid? In deze documentaire gaat regisseur 

Roko Belic op zoek naar antwoorden op deze vragen. Hij reist hiervoor van de stranden van 
Brazilië naar de kleine dorpjes in Okinawa, van de de moerasgebieden van Louisiana tot de 
Namibische woestijn. Happy combineert wetenschappelijk onderzoek met inspirerende 
voorbeelden uit het dagelijks leven en fascinerende verhalen uit alle uithoeken van de wereld 
en biedt verhelderende inzichten over een van de meest waardevolle menselijke emotie. De 
film kan ingezet worden in het onderwijs inc combinatie met thema's zoals gevoelens, 
welbevinden, interculturaliteit, ....  
 

Ik weet niet, het lukt gewoon niet : krijg zelf grip op tegenvallende 
schoolresultaten! / Van Dijk, Jeanette; Wierstra, Arnoud. - Amsterdam: 
SWP, 2015. - 135 p.. - ISBN: 978-90-8850-520-1: 17,50 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.6 ikwe 
 
Bij tegenvallende schoolresultaten gaat men er bij normaal begaafde 
leerlingen vaak vanuit dat harder studeren of vroeger beginnen met 
studeren de oplossing is. Maar er kan meer aan de hand zijn, waardoor 

leerlingen toch niet op bevredigende resultaten komt. Dit boek is geschreven voor jongeren 
met oefeningen, tips en ideeën die hen helpt te ontdekken waar hun mogelijkheden en 
vaardigheden liggen en hoe je over drempels heenkomt. Het boek richt zich op jongeren die 
zèlf grip willen krijgen op hun tegenvallende schoolresultaten. Het helpt hen om te ontdekken, 
wat er tussen hen en goede schoolresultaten staat. En het geeft hen instrumenten in handen 
om daar wat aan te doen. 
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Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging 
Remedial Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial 
Teachers, 2017.: 61,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL  

 
TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial 
teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling 
van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de 

bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en 
de organisatie van de remedial teaching in het basis- en secundair onderwijs. Tevens is er 
aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, 
methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de 
vereniging met haar activiteiten. 
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Burgerschap BBL : leerwerkboek voor het mbo / Heebels, Sander; 
Dorresteijn, Marjan; Beekhuizen, Menno. - Amersfoort: Deviant, 2018. - 
leerwerkboek (192 p.); antwoordmodel (33 p.); docentenhandleiding + 
instructie eindopdrachten. - ISBN: 9789463260633: 19,50 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.uitgeverij-deviant.nl/studiemeter/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 burg  

 
Burgerschap BBL is een methode burgerschapseducatie voor het 

(Nederlandse) mbo, middelbaar beroepsonderwijs. Het is geschikt voor leerlingen vanaf 15 
jaar, van verschillende niveaus. Dit leerwerkboek is opgebouwd uit 14 overzichtelijke lessen 
die elk in een lesuur te behandelen zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod: gelijke 
rechten, democratie, rechtsstaat en rechtspraak, veiligheid en criminaliteit, cultuur en 
identiteit, multiculturele samenleving, werk, werknemerschap, geld, duurzaamheid, media, 
gezondheid, Europese Unie, mensenrechten. Het leerwerkboek biedt ook enkele 
eindopdrachten waarin de verschillende thema's en te verwerven vaardigheden zijn 
opgenomen. Hoewel er regelmatig naar de Nederlandse maatschappelijke context wordt 
verwezen, biedt het leerwerkboek inspiratie voor Vlaamse leerkrachten mavo, PAV, 
aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwelijke vakken en actief burgerschap. Met een 
(gratis aan te vragen) docentenaccount krijg je op studiemeter.nl toegang tot digitale 
leermiddelen, de docentenhandleiding, het antwoordmodel en toetsen. 
  

Kies 2 : leerwerkboek burgerschap [met handleiding] / Heebels, 
Sander; Benschop, Petri; Beekhuizen, Menno. - Amersfoort: Deviant, 
2018. - leerwerkboek (317 p. + begrippenlijst); antwoordmodel (33 p.); 
handleiding (58 p.): 21,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.uitgeverij-deviant.nl/studiemeter/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 kies 

  
Kies is een methode burgerschap voor leerlingen in het Nederlandse 

middelbare beroepsonderwijs, vergelijkbaar met 2e en 3e graad (D)BSO in Vlaanderen. De 
methode sluit aan bij de leefwereld van de leerling en draagt zowel bij aan de individuele 
ontwikkeling als aan de verbetering van het (leer)klimaat binnen en buiten de school. Kies 
bestaat uit een leerwerkboek en een online gedeelte met een docentenhandleiding, filmpjes, 
extra oefeningen en toetsen. Het digitale leerplatform is toegankelijk met een (gratis) aan te 
vragen inlogcode. In de acht behandelde thema's komen de vier dimensies van het vak 
burgerschap (politiek-juridisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, vitaal burgerschap) 
geïntegreerd aan bod. Kies 2 behandelt de volgende thema's: kiezen, samenleving, politiek, 
werken, veiligheid, media, geld, gezondheid en seksualiteit. Theorie, voorbeelden en 
opdrachten komen in wisselende volgorde aan bod. Pictogrammen verduidelijken wat de 
leerling gaat doen. Er is veel aandacht voor het oefenen van begrippen en belangrijke woorden 
m.b.t. burgerschap. Hoewel ontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs, is Kies ook goed 

https://www.uitgeverij-deviant.nl/studiemeter/
https://www.uitgeverij-deviant.nl/studiemeter/
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bruikbaar in Vlaanderen, bijvoorbeeld in de lessen PAV (BSO) of Algemene en Sociale vorming 
(BUSO). 

  
MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - Brussel: Roularta Publishing, 
[s.a.].. - ISBN: 1379-5619: 20,00 EUR (jaarabonnement)  
Doelgroep: 17+  
URL: https://www.mo.be/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*  
 
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over 
mondiale thema's als duurzaamheid, internationale politiek, 
klimaatverandering en migratie.  

 
BudgetPRET / Wikifin. - Brussel: FSMA / Wikifin, 
2018.  
Doelgroep: 8-11 jaar  
URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hx4lkr4ry5Y  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 budg  

 
Dit spel leert kinderen van 8 tot 11 jaar met geld 
omgaan, een budget beheren, in groep overleggen en 
samen keuzes maken. De spelers worden 

ondergedompeld in een reële situatie en ervaren dat keuzes maken bij het beheren van geld 
niet altijd even eenvoudig is. Het spel kan gespeeld worden met maximaal 6 groepen van 3 tot 
5 spelers en duurt 40 min. tot 1 uur. De spelregels worden ook toegelicht in een online filmpje.  
 

 Budgetspel : koffer vol met tips en verrassingen / 
[s.n.]. - [S.l.]: BIZ Limburg, [s.a.]. -: 120,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 budg  

 
Het Budgetspel laat jongeren gedurende een tweetal 
uren nadenken over wat er allemaal bij komt kijken als 
ze op eigen benen willen staan. Het spel bestaat uit drie 
onderdelen: 1) Het stellingenspel, waarbij er aan de 
hand van stellingen een gesprek gevoerd kan worden 

over budget, geld en schulden. Het doel hiervan is stil te staan bij de eigen beleving. 2) Het 
bordspel biedt inzicht in de verschillende kosten die er zijn als iemand op eigen benen komt 
te staan. Opnieuw krijgen spelers hier de kans om hun eigen bestedingsgedrag en visie op 
budget te bespreken. 3) Tijdens de nabespreking wordt er teruggeblikt op het verloop van het 
spel en bespreekt men in groep wat opvallend, moeilijk of interessant was tijdens het spelen. 
Naast de speluitleg vind je in de handleiding interessante weetjes over budget en informatie 
over relevante websites en organisaties. Waarborg: 50 euro.  
 
 
 
 

https://www.mo.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Hx4lkr4ry5Y
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Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia / Schipperheijn, Katja. - 
Leuven: Uitgeverij LannooCampus, 2018. - 196 p.. - ISBN: 978-94-014-
5609-8: 24,99 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 digi 

  
Deze gids schetst een beeld van alle voordelen die online media en 
digitale technologieën bieden voor de ontwikkeling van jonge tieners. De 
auteur koppelt theoretische kaders aan eigen ervaringen, uitgelegd in 

oefeningen en verhaaltjes. Eerst wordt gekeken naar wat de toekomst brengt en welke 
opportuniteiten voor ons liggen. Daarna wordt onderzocht welke vaardigheden nodig zijn in 
de 21ste eeuw en welke veranderingen in het onderwijs dit met zich meebrengt. Vervolgens 
wordt dieper ingegaan op digitaal burgerschap, dat leerlingen helpt te participeren en een 
eigen identiteit op te bouwen in een digitale wereld. Het is een combinatie van actief 
burgerschap, mediawijsheid en digitale geletterdheid. De auteur onderscheidt enkele 
aspecten waarop we ons als opvoeder zeker moeten richten, en de redenen waarom we dit 
vandaag nog niet altijd doen. Tenslotte wordt dieper ingegaan op enkele 
ontwikkelingsstappen die het kind neemt met betrekking tot digitale vaardigheden en hoe we 
het daarbij kunnen begeleiden. Het boek is in eerste instantie geschreven voor leerkrachten 
maar kan ook interessant zijn voor betrokken ouders en andere opvoeders. 

  
Klasse : gehackt / Citolab. - Arnhem: Stichting Cito, 2019. - 
handleiding (3 p.); opdrachten (11 p.); 67 letterkaartjes (in doosje) 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://klasse.cito.nl/  
URL: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-
vaardigheden/samenwerken/samenwerken-voorbeeldmatig-
leerplankader  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 klas  

 
Klasse is een coöperatief, 'escape-room achtig' spel. Leerlingen werken in groepjes aan 
puzzelopdrachten en elke opdracht levert een letter op. Alle letters van alle groepjes samen 
vormen een woord. De hele klas moet binnen 30 minuten het juiste woord vinden. Intussen 
observeer je als leerkracht hoe ze samenwerken. Na het spel reflecteren de leerlingen ook zelf 
over hun bijdrage aan de samenwerking. Klasse neemt actuele thema's onder de loep. In het 
eerste thema GEHACKT is dat de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Een 
hacker versleutelt de accounts van je leerlingen voorgoed, tenzij ze binnen 30 minuten het 
juiste woord invoeren ... Op de website van SLO vind je een voorbeeldmatig leerplankader 
samenwerken.  
 
 
 
 
 

https://klasse.cito.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/samenwerken/samenwerken-voorbeeldmatig-leerplankader
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/samenwerken/samenwerken-voorbeeldmatig-leerplankader
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/samenwerken/samenwerken-voorbeeldmatig-leerplankader
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Brown girl magic : een boek voor, door en over bruine meisjes / 
Hermans, Dalilla; Ramos, Fatinha. - Antwerpen: Davidsfonds /Infodok, 
2018. - [36] p.. - ISBN: 978-90-5908-937-2: 15,99 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 brow 

  
Tweetalig (Nederlands en Engels) prentenboek op rijm met 
sprookjesachtige, warmgekleurde tekeningen over bruine meisjes in een 
witte wereld. Noen komt verdrietig en boos thuis van school omdat iemand 

haar uitlachte om haar krullen en huidskleur. Hij had gezegd dat ze maar weg moest. Maar 
Noen wil helemaal niet weg. En dat hoeft ook niet, zegt haar zusje Maan, want Noen is prima 
zoals ze is. Meer nog, ze is MAGISCH. Brown Girl Magic draagt bij aan een betere representatie 
van donkere meisjes in het Westen.  
 

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas / Van Alstein, 
Maarten. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018. - 179 p.. - ISBN: 978-94-
6337-154-4: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 cont  

 
Conflicten en spanningen in de samenleving komen ook de school en de 
klas binnen. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. 
Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je 
les over gevoelige thema's in het leerplan zoals de Holocaust of de 
evolutietheorie? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over 

controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Dit boek zoekt antwoorden op deze 
vragen. Pedagogisch begeleiders, gemotiveerde leraren, directies, lerarenopleiders en 
educatief medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips 
over het aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en 
democratisch gespreksklimaat.  

 
VertELKAARten tradities en rituelen : 
vertelkaartenbundel voor ontmoeting en 
taalontwikkeling / Vanvroegervoorlater.nl. - 
Utrecht: Taal Doet Meer, 2018. - kaart met uitleg, 
11 vertelkaarten, invulkaart 
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 vert ; TAAL 5.7 vert  

 
Deze bundel bevat 11 kaarten waarop verhalen staan over tradities en rituelen, zelf verwoord 
en geïllustreerd door mensen uit verschillende windstreken. Bij elk verhaal worden 
gesprekstips gegeven en moeilijke woorden verklaard. De bundel is ontwikkeld om op een 
laagdrempelige manier ontmoetingen te creëren en met elkaar in gesprek te gaan, met je 
buren, je collega's, in een taalcafé of in een taalles. Om op die manier al pratend meer over 
elkaar te weten te komen en de Nederlandse taal te oefenen. De lege kaart kan gebruikt 
worden om zelf een verhaal over een traditie of ritueel te delen in woord en beeld.  
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Iedereen is welkom : wie je ook bent ... / Hegarty, Patricia; 
Abbott, Greg; Hosmar, Ellen. - Utrecht: Veltman Uitgevers, 
2017. - [24] p.. - ISBN: 978-90-483-1557-4: 12,50 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iede 

  
Prentenboek op rijm voor kinderen vanaf 3 tot 5 jaar over 
samenleven in diversiteit, samenwerken en zorgen voor 
elkaar. De dieren in het bos bundelen hun krachten om een 
huis te bouwen waarin ze harmonieus kunnen samenwonen. 

Het verhaal begint met muis die kikker troost omdat hij zijn vijver kwijt is. Vervolgens komen 
er altijd maar meer thuisloze dieren bij. 
  

Gendergelijkheid en seksuele & 
reproductieve rechten : educatief 
pakket / [s.n.]. - Brussel: Youth for 
Change and Action, 2018. - 52 p. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: 

https://www.youca.be/nodes/educatiefpakket/nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 gend  
 
Dit lessenpakket in het kader van YOUCA Action Day heeft als doel jongeren te sensibiliseren 
over genderongelijkheid en seksuele en reproductieve rechten in de Belgische samenleving 
en in landen als Ecuador. Met de waaier aan activiteiten in het pakket verwerven de leerlingen 
kennis en inzicht, en vaardigheden om genderongelijkheid te herkennen, ermee om te gaan 
en daden te stellen die veranderingen kunnen teweeg brengen. Bovendien ontwikkelen ze 
een positieve houding t.o.v. genderongelijkheid en de realisatie van seksuele en reproductieve 
rechten.  
 

Meisjes en sport : de 50 meest inspirerende vrouwelijke atleten 
wereldwijd / Ignotofsky, Rachel; Debruyn, Melissa. - Kalmthout: 
Van Halewyck, 2018. - 127 p.. - ISBN: 978-94-6131-804-6: 19,99 
EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 meis 

  
Overzicht van 50 vrouwelijke atletes die zich doorheen de jaren 
verdienstelijk gemaakt hebben in diverse sporttakken. Geeft naast 
informatie over de atletes ook een beeld over gender(on)gelijkheid 

in de sport.  

https://www.youca.be/nodes/educatiefpakket/nl
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Wereldvrouwen : 50 vrouwen en meisjes die het verschil 
maakten / Halligan, Katherine; Walsh, Sarah. - Haarlem: Gottmer, 
2018. - 112 p.. - ISBN: 978-90-257-7023-5: 18,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 were  

 
In deze geïllustreerde bundel maak je kennis met 50 vrouwen en 
meisjes uit de wereldgeschiedenis die met hun visie, moed en hoop 
de wereld voorgoed hebben veranderd. Bekende én minder 
bekende vrouwen, van Hats jepsoet tot Malala Yousafsai, vertellen 
hun levensverhaal. Met mooie portretten, zeldzame archieffoto's 

en inspirerende quotes. 
 

Pietpraat : over Zwarte Piet in België / Ceuppens, Bambi ; Lempereur, 
Françoise; Matthysen, Hugo; Joosen, Vanessa; Nsengiyumva, Laura; 
Vanobbergen, Bruno. - Antwerpen: Houtekiet, 2018. - 252 p.. - ISBN: 978-
90-8924-675-2: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 piet  

 
In 2013 waaide de controverse rond zwarte piet over van Nederland naar 
België. Omdat er bijna geen informatie voorhanden is over hoe de figuur 
zich in België heeft ontwikkeld, stelde antropoloog Bambi Ceuppens dit 

boek samen. Pietpraat bundelt informatie over de evolutie, diversiteit en ontvangst van 
zwarte piet in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarnaast geven experten als Mireille 
Tsheushi Robert, Hugo Matthysen en Laura Nsengiyumva tekst en uitleg bij de controverse. 
Waarom ligt de figuur internationaal zo moeilijk? Hoe valt de beschuldiging van racisme te 
verklaren? En waarom maakt zwarte piet zoveel emoties los? 
 

  
Het grote Google Earth kijk- en zoekboek : een interactieve reis 
om de wereld / Gifford, Clive; Ings, William. - Aartselaar: Deltas, 
2012. - [32] p.. - ISBN: 978-90-447-3281-8: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 goog  

 
Wanneer je Google Earth downloadt op je computer en de 
coördinaten invult van de plaatsen die in dit prentenboek zijn 
afgebeeld, kan je ontdekken hoe ze er in het echt uitzien. Naast 
leuke weetjes vind je in het boek ook puzzels en zoekopdrachten. 

Als je die goed oplost, vind je de coördinaten van de geheime eindbestemming. 
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Rivieren : een reis langs zeeën, meren en rivieren / Goes, Peter. - Tielt: 
Lannoo, 2018. - 74 p.. - ISBN: 978-94-014-5015-7: 24,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 rivi  

 
In dit grote prentenboek vaar je de wereld rond over de rivieren op de 
verschillende continenten. Van de Nijl tot de Amazone, van de 
Mekongdelta tot de Mississippi en van de Donau tot de Thames. De 
zeeën en de oceanen worden ook aangegeven. Er zijn ook diverse 

illustraties van dieren, gebouwen, landschapselementen ... met daarnaast korte opmerkingen. 
De informatie is meestal gekoppeld aan de rivier(en): stukjes uit sagen, geschiedenis, 
milieuaspecten en nog veel meer.  
 
 

Damiaanactie : educatief pakket 2019 / 
Damiaanactie. - Brussel: Damiaanactie, 2019. - 17 
vertelplaten; handleiding (60 p.), dvd, 3 lesfiches 
Doelgroep: 5-14 jaar  
 
 
 
 
 

 
URL: https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2019  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 NGA dami 
  
Met dit lespakket maken leerlingen kennis met de werking van Damiaanactie en leren ze over 
het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het land Nigeria. Bij de jongste leerlingen 
(1e graad lager onderwijs) gebeurt dit aan de hand van het geïllustreerde verhaal 'Joachim 
wordt dokter'. Vanaf het 3e leerjaar t/m de eerste graad van het secundair onderwijs bekijken 
leerlingen een reportage van 10 min. over het dagelijkse leven van patiënten met lepra en tbc. 
De lesfiches bevatten opdrachten bij het kamishibaiverhaal en bij de film. De 
leerkrachtenbundel biedt uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de ziektes lepra en 
tuberculose, Damiaanactie en de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In het 
tweede deel van de bundel lees je hoe je met jouw leerlingen aan de slag gaat. Het 
pedagogisch pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of 
moraal. De leerdoelstellingen staan op de website.  
 

E Ku Ise! Goed gedaan! lespakket Damiaanactie 2018 / 
Damiaanactie. - Brussel: Damiaanactie, 2018. - handleiding (60 
p.), dvd, 3 lesfiches 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: 

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2019
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https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 NGA ekui  
 
Met dit lespakket maken leerlingen kennis met de werking van Damiaanactie en leren ze over 
het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het land Nigeria. De leerkrachtenbundel 
bevat uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de ziektes lepra en tuberculose, 
Damiaanactie en de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De film 'E ku isé' 
dompelt je onder in het dagelijkse leven van Bukola, een tbc-patiënte, en Wasiu, van wie beide 
ouders lepra hebben. In de lesfiches staan opdrachten bij de film voor leerlingen van het 3e 
t/m 6e leerjaar en de 1e graad secundair onderwijs. In het tweede deel van de handleiding 
vind je uitleg over hoe je leerlingen aan de slag gaat en oplossingen bij de lesfiches. Het 
pedagogisch pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of 
moraal. De leerdoelstellingen staan op de website. 
 

Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen : een kwestie van land 
en identiteit [onderwijsversie] / van Enter, Sonia. - Den Haag: Centrum 
Informatie en Documentatie Israël CIDI, 2018. - leerboek (95 p.) + 
poster: 9,17 EUR (lesmethode) + 2.5 EUR (poster)  
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: http://israelpalestijnen.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 ISR over 

  
Dit geschiedeniskatern geeft een evenwichtig, volledig en helder 

overzicht van de geschiedenis van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Complexe 
historische feiten worden op een aantrekkelijke manier gebracht. Het katern begint vóór 
1945, omdat er meer achtergrond nodig is om het conflict en de verschillende perspectieven 
goed te begrijpen. Het katern is beschikbaar via een website en is zo ontworpen dat het zowel 
goed te lezen is op grote schermen als op een telefoon. De poster, die een overzicht van de 
lesstof visueel samenvat, en het leerboek zijn nuttige aanvullingen. Het lesmateriaal is 
geschikt voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, als thema binnen de 
vakgebieden maatschappijleer en/of geschiedenis. 
  

Mani / Köhler, Inez. - Tolbert: Uitgeverij EigenZinnig, 2018. - [27] 
p.. - ISBN: 978-94-91777-82-0: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 PER mani  

 
Prentenboek over Mani, een klein meisje dat in Peru woont, met 
haar moeder, broertje en kat. Mani is bijna jarig en droomt van 
een bijzonder geschenk: een manta. Met dit kleurige prentenboek 
krijgen jonge kinderen een indruk van het dagelijks leven van 
kinderen elders in de wereld.  

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018
http://israelpalestijnen.nl/
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Wij slaven van Suriname : in makkelijke taal / De Kom, Anton; Doedel, 
Jet. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 92 p.. - ISBN: 978-90-
8696-349-2: 13,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 SUR wijs 

  
Anton de Kom beschreef in 1934 de geschiedenis van Suriname en de 
opstand van de slaven. Hij vertelt over de rol van Engeland en Nederland in 
het creëren van een maatschappij waarin mensenhandel en slavenarbeid 

normaal werd. Hij vertelt het verhaal van de onderdrukking en het verzet. Deze versie werd 
hertaald in toegankelijk Nederlands. 
  

En toen zei de draak ... : een reis rond de wereld in dertig sprookjes / 
De Vos, Sabine; Lauwers, Emilie. - Kalmthout: Van Halewyck, 2017. - 
254 p.. - ISBN: 978-94-6131-567-0: 24,99 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 ento 

  
Verzamelbundel met dertig sprookjes en volksverhalen uit de hele 
wereld. Stuk voor stuk spannende verhalen, boordevol wijsheden en 
lokale tradities. Om voor te lezen vanaf 5 jaar of zelf te lezen vanaf 10 
jaar. Vooraan in het boek geeft een wereldkaart een overzicht van de 

herkomst van alle verhalen. 
  

Speelgoed : Samsam / van Gelder, Henrike. - Amsterdam: SamSam, 
2019. - krantje (23 p.) + lesbrief 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.samsam.net/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 spee  

 
'Samsam' is een Nederlands wereldtijdschrift voor kinderen. Elk 
nummer bevat een aantal vaste rubrieken. Daarbij hoort een website 
met filmpjes en aanvullende informatie. Deze Samsam gaat over 
spelen en speelgoed. Hij bevat een fotoreportage over hoe en 

waarmee kinderen spelen in 50 verschillende landen en een test om te kijken welk speeltype 
je bent. Kinderen vertellen over speelgoedwapens, game verslaving en je komt te weten dat 
veel speelgoed in China wordt gemaakt. Op de Samsam in de klas webpagina voor abonnees 
vindt je bijbehorend lesmateriaal voor de leerjaren 3 t/m 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.samsam.net/
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Het onwijs grote filosofie doeboek / Wassenberg, Sabine. - Utrecht: 
Filosofie Magazine, 2018. - 100 p.. - ISBN: 978-90-8571-630-3: 12,50 
EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.7 onwi 

  
Met dit gevarieerde doeboek kunnen kinderen vanaf 8 jaar op een 
speelse manier kennismaken met filosofie. Het bevat uitleg over wat 
filosofie is, weetjes, puzzels, spelletjes, raadsels, gedachte-
experimenten en creatieve opdrachten over uiteenlopende 

onderwerpen: robots, de tijd, goed of slecht, voelen en denken, leven en dood, goden en 
godsdiensten, nationaliteit ...  
 

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: 11+  
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.  
 

Van alfa tot omega 3 : spel in het kader van de campagne '1 op 5 
loopt school in de buitenbaan' van Samen tegen armoede 2018 / 
Speltincx, Veerle. - Antwerpen: Spoor Zes, 2018. - 35 p.: 6,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
 
 
 
 
 

URL: 
https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/van_alfa_tot_omega3.pd
f  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 vana  
 
De spelers van dit spel voor 12- tot 18-jarigen maken kennis met verschillende elementen in 
het onderwijs die het moeilijker maken voor jongeren in kansarmoede. Twee ploegen 
doorlopen een schoolloopbaan met een bepaald budget en proberen aan het einde ervan 
zoveel mogelijk toekomstdromen en diploma's te kopen. Sommige deelnemers krijgen door 
lottrekking de rol van 'leerling in kansarmoede' toebedeeld. Het spel werd gemaakt voor de 

https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/van_alfa_tot_omega3.pdf
https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/van_alfa_tot_omega3.pdf
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jeugdbeweging maar met enkele aanpassingen kan je het ook in de klas spelen. Je kan het spel 
aankopen, downloaden en natuurlijk ook ontlenen in docAtlas. 

  
Bede aan de zee / Hosseini, Khaled; Williams, Dan; Hansen, W.. - 
Amsterdam: De Bezige Bij, 2018. - [48] p.. - ISBN: 978-94-031-3190-0: 
14,99 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 bede 

  
Met zijn slapende zoontje in zijn armen haalt een Syrische vader 
herinneringen op aan het Syrië van voor de oorlog. Ze wachten op een 
strand tot een rubberen bootje hen naar veiliger oorden kan brengen. De 
vader hoopt dat de zee hen gunstig gezind zal zijn... Sensibiliserende en 

ontroerende parabel, geschreven in korte verzen en geïllustreerd met aquareltekeningen. 
Vanaf ca. 14 jaar. 

  
Jij en ik : verhalen over vriendschap en vluchtelingen / Van Andel, 
Margaretha; Bolt, Arienne; Bos, Alyze; Ceton, Carolien; Geus, Mireille; 
Goossens, Jesse; Huizing, Annet; Koolwijk, Pieter; Kuyper, Sjoerd; 
Moraal, Eva; Morshuis, Marloes; Pool, Joyce; Van Praag, Anna; 
Rauwerda, Peter-Paul; Schmitz, Jowi; Terlouw, Jan; Van Velzen, Ellen; 
Wanders, Gijs; Westera, Lenneke. - Rotterdam: Lemniscaat, 2018. - 248 
p.. - ISBN: 978-90-477-1073-8: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 jije 

  
In 'Jij en ik' laten negentien jeugdboekenauteurs zien dat vriendschap grenzen en culturen, 
afkomst en geaardheid overstijgt. En dat vluchtelingen welkom zijn. Het boek bevat 
verschillende soorten bijdragen. Van gedichten tot autobiografische verhalen, van historische 
gebeurtenissen tot sciencefiction. Van enkele regels tot vele pagina's. Over vluchtelingen uit 
alle windstreken. Maar met één grote overeenkomst: een warm hart voor diegenen die hun 
thuis hebben moeten ontvluchten. 

  
Het Kanaal / Schoeters, Gaea; Shakespeare, William. - 
Antwerpen: Uitgeverij Kartonnen Dozen, 2017. - 54 p.. - ISBN: 
978-94-90952-22-8: 12,50 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 kana  

 
Op het strand bij Calais maakt een vluchteling zich klaar om het 
Kanaal over te zwemmen, zijn toekomst tegemoet. Op de 
krijtrotsen aan de overkant neemt een transseksuele vrouw 

afscheid van het leven; nog even en ze springt haar einde tegemoet. Tussen de twee ontstaat 
een verrassende dialoog: hun lot blijkt sterker verbonden dan gedacht. Een ironische 
tragikomedie, wrang en maatschappijkritisch, maar nooit somber.  
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Steen voor steen : een familie op de vlucht / Ruurs, 
Margriet; Badr, Nizar Ali; Jansen, Linda. - Utrecht: 
Uitgeverij Callenbach, 2017. - [28] p.. - ISBN: 978-90-435-
2894-8: 12,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 stee 

  
'Steen voor steen' vertelt het verhaal van een familie op de 
vlucht vanuit een kinderperspectief. Het verhaal werd 

geschreven in eenvoudige, poëtische bewoordingen (Nederlands - Arabisch) en is geïllustreerd 
met kunstwerken van kiezelstenen, gemaakt door een Syrische kunstenaar. 

  
Lesgeven over duurzame ontwikkeling : didactische handreiking / de 
Wolf, Martin; Smit, Eefje; Hurkxkens, Peter. - Antwerpen: Garant, 
2018. - 200 p.. - ISBN: 978-90-441-3644-9: 22,90 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 lesg 

  
Dit is de grondig herziene editie van het voor het eerst in 2011 
verschenen 'Lesgeven over duurzame ontwikkeling'. Hoewel 
duurzame ontwikkeling op de meeste scholen geen regulier schoolvak 
is, komt het thema uitdrukkelijk aan bod in de nieuwe eindtermen van 

het Vlaamse secundair onderwijs. In deze editie wordt het concept duurzame ontwikkeling 
positiever gedefinieerd, onder invloed van het Europese project ThreeC - Creating 
Competencies for a Circular Economy. Verder werd de aandacht verder verschoven naar het 
leren van denkvaardigheden. Onderwijs over duurzame ontwikkeling gaat over complexe 
vraagstukken. Daarvoor zijn drie denkvaardigheden van belang: systeemdenken, 
multiperspectiefdenken en toekomstgericht denken. Deze komen aan bod in hoofdstuk 2 tot 
en met 4. Voorbeelden van maatschappelijke vraagstukken vormen een context om 
denkvaardigheden te leren. In hoofdstuk 1 wordt het begrip duurzame ontwikkeling 
geïntroduceerd en in het vijfde hoofdstuk wordt stilgestaan bij het onderwijsontwerpproces 
als geheel. Bij elk hoofdstuk werden drie of vier opdrachten geformuleerd die ondersteunend 
kunnen zijn bij het gebruik van dit boek bij lerarenopleidingen. Het boek is in de eerste plaats 
bedoeld voor studenten van educatieve opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook voor 
leraren en ontwikkelaars van leermiddelen.  
 

OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam: NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 16+  
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 
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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? 
  

The Planet and the 17 Goals : a comic about the global goals for 
sustainable development / de Heer, Margreet. - [S.l.]: Comics Uniting 
Nations, 2016. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 13+  
URL: http://www.margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 plan  

 
Met deze strip brengt de internationaal doorgebroken striptekenaar 
Margreet De Heer op haar typische inzichtrijke en grappige manier de 17 

duurzame ontwikkelingsdoelen in beeld. De Engelstalige strips zijn een toegankelijke en leuke 
manier om je leerlingen te laten kennismaken met de SDG's. Op de website van de tekenaar 
vind je naast de downloadbare strippagina's en bundel ook een powerpointpresentatie.  
  

Transitie : onze welvaart van morgen / Barrez, Dirk. - Leuven-Heverlee: 
PALA.be, 2016. - 160 p.. - ISBN: 978-94-6337-034-9: 19,95 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 tran 

  
Het is goed leven in de welvaartsstaten die vorige eeuw ontstonden. We 
kenden een sterke economische groei en ontwikkelden de nodige sociale 
intelligentie om de vruchten ervan te verdelen. Dat goede leven loopt 
echter stilaan tegen de eindigheid van onze aarde aan. Zitten we gevangen 

in het perfecte dilemma waarbij het kiezen is tussen sociaal rechtvaardig zijn en de planeet 
opblazen, of ecologisch duurzaam zijn met miljarden mensen in armoede? In Transitie 
verdedigt Dirk Barrez van niet. In een logisch opgebouwd discours legt de auteur uit hoe we 
tot een ecologische, sociale en democratische toekomst kunnen komen.  

 
Wat je toekom(s)t! Jongerenspel / Sleven, Sarah. - Antwerpen: 
Spoor Zes | Chirojeugd Vlaanderen vzw, 2019. - 47 p.: 6,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 watj  

 
Doorheen dit spel maken de deelnemers kennis met de 17 
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable 
Development Goals). Het spelterrein wordt omgevormd tot een 
levensgroot spelbord. De deelnemers strijden om het grootste 

aantal SDG's te verzamelen en komen zo meer over deze doelstellingen te weten. Ze denken 
na over concrete acties die ze als jeugdbeweging kunnen doen om samen aan deze 
doelstellingen te werken. Uitgewerkt voor jeugdbewegingen, maar kan ook op school 
gespeeld worden. Het spel kan gespeeld worden met 6 tot 25 personen en duurt 2 tot 3 uur. 

http://www.margreetdeheer.com/eng/globalgoals.html
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De kikker die zich niet laat koken : klimaat in beweging / 
Vankrunkelsven, Luc. - Aalsmeer: Dabar-Luyten, 2018. - 168 p.. - ISBN: 
978-90-6416-439-2: 19,00 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 kikk 

  
We zitten midden in een wereldwijde klimaatverandering. Tegelijkertijd 
verandert het geestelijke klimaat. Velen komen in beweging voor een 
andere manier van leven, produceren en consumeren. Mensen 

organiseren zich - internationaal - om klimaatverandering en vernietiging tegen te gaan. In de 
context van economische en politieke crisis in Brazilië brengt dit boek verhalen van onmacht, 
maar ook van gezamenlijk verzet. En een verhaal over de verwevenheid tussen wat in Brazilië 
gebeurt en de keuzes die in Europa en wereldwijd gemaakt worden.  

 
Palmen op de Noordpool : het grote verhaal van 
klimaatverandering / ter Horst, Marc; Panders, Wendy. - Haarlem: 
Gottmer, 2018. - 183 p.. - ISBN: 978-90-257-6817-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 palm  

 
Op een aantrekkelijke en humoristische manier vertelt dit boek het 
volledige verhaal van de klimaatverandering. Vanaf de vroege 
geschiedenis van het klimaat, waarin de ontwikkeling van de aarde, 

miljarden jaren geleden, wordt besproken tot aan nieuwe, duurzame manieren om energie 
op te wekken. Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Met in het begin van elk hoofdstuk 
een opsomming van wat je in het hoofdstuk kunt lezen. Het boek geeft ook een overzicht van 
dingen die kinderen zelf kunnen doen om klimaatverandering te vertragen en eindigt met een 
grappige en tegelijk pijnlijke klimaatbingo, waarin je gevolgen en maatregelen kunt aankruisen 
zodra ze gebeuren (zoals: 'Donald Trump snapt het verschil tussen weer en klimaat' en 'Kiribati 
onder water'). In het onderwijs is het boek perfect te gebruiken als bron in een project over 
milieu & duurzaamheid. 
  

Het bijenboek / Socha, Piotr; Grajkowski, Wojciech; Pauwelijn, Greet. - 
Tielt: Lannoo, 2016. - [70] p.. - ISBN: 978-94-014-3359-4: 19,99 EUR  
Doelgroep: 8-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bije 

  
Een reuzegroot boek gewijd aan een klein insect: de bij. Onder de 
paginagrote tekeningen staat telkens een afgebakend stukje tekst dat 
uitlegt hoe lang de bij al bestaat, hoe ze eruit ziet, hoe de taken verdeeld 
zijn, hoe de bij communiceert, hoe de mens zich heeft geïnspireerd op 

de bij (en andere biomimetica), hoe de bestuiving in zijn werk gaat en welke bestuivers er nog 
bestaan, hoe mens en bij ooit in contact kwamen met elkaar, wat de imker doet en nodig 
heeft, hoe bijen steken, wie er nog van de honing smult, ... tot de gevolgen van bijensterfte.  
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Dierenatlas van de wereld / Edwards, Nicola. - Utrecht: Veltman 
Uitgevers, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-90-483-1693-9: 19,99 EUR  
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 dier  

 
In deze atlas ontdek je meer dan 180 dieren uit allerlei leefgebieden. 
Per continent staan dieren afgebeeld die daar leven of geleefd 
hebben. Ook bedreigde diersoorten of leefgebieden komen aan bod. 
Elk dier staat afgebeeld op een flapje dat geopend kan worden, met 

daaronder de naam en een interessant of grappig weetje. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.  
 
Schaap zoekt groen / Rombaut, Eef; Thyssen, Emma. - Tielt: Lannoo, 
2015. - [32] p.. - ISBN: 978-94-014-2953-5: 12.99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 scha 

  
Schaap is verhuisd naar een flat in een grote multiculturele stad. Hij 
mist er het groen van de wei en gaat ernaar op zoek bij zijn 
bovenburen. Op elke verdieping ontmoet hij andere dieren met 
specifieke eigenschappen, maar groen vindt hij niet. Tenslotte nemen 

de flatbewoners hem mee naar een park in de stad, een plek waar iedereen zich fijn voelt. Op 
de poster achterin het boek staat Schaaps park afgebeeld. De dingen in het park worden 
benoemd in zes verschillende talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks en Russisch. 
 

Que huevos! Een vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de 
basisschool bij de Broederlijk Delencampagne van 2019 : Gaan met die 
banaan! Genoeg, lekker en gezond van eigen grond / Van Meertbeek, 
Bartelt; Meeuwissen, Lotte; De Boever, Thomas. - Antwerpen: Spoor Zes 
| Chirojeugd Vlaanderen vzw, 2019.  
Doelgroep: 7-14 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=XXA1t6UA-V0 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.7 queh 

  
Elke dag vechten de Guatemalteekse boeren voor een eigen stukje grond om groenten en fruit 
te kunnen telen. In Guatemala is de grond zeer ongelijk verdeeld. Met dit materiaal kan je aan 
de slag rond deze thematiek in het tweede t/m zesde leerjaar. Dit gebeurt aan de hand van 
het verhaal van Sharon. Het verhaal bestaat uit drie delen, met telkens een korte methodiek 
(ca. 25 min.), een langere methodiek (ca. 50 min.) en een korte afsluiter. Het is de bedoeling 
deze lesmomenten te spreiden over drie weken. Achterin de handleiding staan nog enkele 
lessuggesties voor als je een vierde week aan de slag wil gaan. Op de dvd staan de 
campagnefilm 'Holy Guacamole! Geef boeren eigen grond om voedsel te telen', een film die 
kinderen een unieke blik gunt in het dagelijkse leven van Sharon en haar familie in Guatemala, 
en de videoclip bij 'Iedereen mee' het campagnelied bij Que Huevos. Je kunt de clip ook online 
bekijken. Verder zijn er werkboekjes voor de leerling met verschillende opdrachten, 
knutseltips en foto's. Het project heeft aanknopingspunten voor de lessen godsdienst/moraal, 
wereldoriëntatie, taal en muzische vorming.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XXA1t6UA-V0
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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.  
 
Kind in beeld: handleiding / Kind & Gezin. - [S.l.]: Kind & Gezin, [s.a.]. - 
91 p.. - (Kind in beeld) 
URL: https://www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures/  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kind  

 
Kind in beeld brengt een aantal kernthema's van de preventieve 
gezinsondersteuning in beeld. De publicaties helpen je belangrijke 
boodschappen over te brengen aan ouders die slechts beperkt toegang 
hebben tot geschreven informatie. In deze handleiding wordt per foto of 

schema uit de Kind in beeld-publicaties de kernboodschap weergegeven die aan de ouders 
overgebracht moet worden.  

 
Ouderschapskennis, voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners / 
van Bockel, Janneke; Reusink, Annet. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 
[s.a.].. - ISBN: 2210-7398 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 oude 

  
Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is 
een onafhankelijk tijdschrift voor de studie van ouderschap en 
ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit 

ervaring wat de dagelijkse dilemmas op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en 
opvoedondersteuners zijn. Zij wil daarom bijdragen aan de ontwikkeling van de methodiek 
ouderbegeleiding. Zij zoekt verbinding met het onderwijs en stimuleert studenten en 
professionals om te lezen en te schrijven. Beginnende auteurs krijgen speciale aandacht. 
Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. 21/3 'Goede ouder'-
ervaring: Leer mij ouders kennen: Ik geef niet op, Wijze woordenWerken met ouders: 
Tijdgeest of collectieve misser?, Ouders als pleitbezorgers, Haar grote held, Carpe diem, Een 
echte moeder, Verbreken in plaats van verbinden, Goede ouder achter tralies, Ruimte voor 
positiviteitPatchwork: Ruimte voor positiviteitOpgetekend: Het pianoconcert, Dag oma, 
Tussen de regels, Vertel het aan de wind, Altijd moe(der)Uitgelicht: Als het misgaat thuis, Waar 
zijn de ouders?, Zignalement  

https://www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures/


57 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 
Voorleestips : Nederlands – Berbers / Français / Italiano / Kurdî / Polski / Portguês / 
Romana / Shqip / Svenska / Türkçe - Provincie Vlaams-Brabant. - Leuven: Provincie Vlaams-
Brabant, 2018.. - (Voorleestips) 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 voor  
 
De brochure 'Voorleestips' geeft informatie en tips over voorlezen aan baby's, peuters, 
kleuters en kinderen die zelf al kunnen lezen. Beschikbaar in 18 talen. De brochures werden 
ontwikkeld in opdracht van provincie Vlaams-Brabant.  
 

Oefenkans: Nederlands voor en door ouders / GO! ouders. - [S.l.]: Go! 
Ouders, 2018. - veelv.gepag. 
Doelgroep: volwassenen  
URL: https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/283_1548688432.pdf  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 oefe  

 
Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je 
beter communiceren met anderstalige ouders? Dan is de map 
OEFENKANS Nederlands voor en door ouders iets voor jou. De map bevat 
26 methodieken met bijhorend materiaal die door ouders en scholen kan 

ingezet worden tijdens verschillende activiteiten met alle ouders. Het is een reeks praktische 
handvaten voor ouderwerkingen en scholen om oefenkansen Nederlands op school te 
realiseren. Met bijzondere aandacht voor laaggeletterde en/of anderstalige ouders. Dankzij 
11 pilootscholen werd het instrument uitgebreid getest en bijgestuurd waar nodig. Nu kunnen 
alle scholen en ouderwerkingen in Vlaanderen ermee aan de slag. De map is een gezamenlijke 
realisatie van de 3 ouderkoepels GO! ouders, KOOGO en VCOV met de steun van het 
Agentschap Integratie en Inburgering. Je kan ze gratis aanvragen via iris.van.schoorisse@g-
o.be of een interactieve online versie downloaden via de link. 
  

Taaloverlevingskit / Huis van het Nederlands. - Leuven: 
Provincie Vlaams-Brabant, 2013. - zakwoordenboekje baby 
(107 p.), zakwoordenboekje peuter (79 p.); zakwoordenboekje 
kleuter (75 p.), zakwoordenboekje lagere school (71 p.): 
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 taal ;  
Vindplaats Turnhout: pa 8.2.1 taal  

 
De taaloverlevingskit is er voor anderstalige ouders en bevat 4 zakwoordenboekjes. Het 
babyzakwoordenboekje is een eerste hulp bij communicatie met Kind & Gezin, de huisarts 
enz... Het peuterzakwoordenboekje biedt ondersteuning bij de communicatie met 
kinderdagverblijven en kinderopvangdiensten. Het kleuterzakwoordenboekje helpt 
anderstalige ouders te communiceren met kinderopvang en kleuterschool. En het 
kinderzakwoordenboekje ten slotte ondersteunt anderstalige ouders in de communicatie met 
de school. De zakwoordenboekjes zijn compact, bevatten een aantal kernwoorden en 
belangrijke zinnen, vertaald naar het Engels en het Frans en zijn voorzien van duidelijke 
tekeningen en pictogrammen. 

https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/283_1548688432.pdf
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Taalcompleet : Nederlands voor anderstaligen KNM / Bloks-
Jekel, Karine; Plattèl, Marieta. - Soest: Kleurrijker, 2017. - 80 p.. - 
ISBN: 978-94-908071-9-1: 25,00 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
URL: http://www.taalcompleet.nl  
URL: https://kleurrijker.nl/product/taalcompleet-knm/  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.6.2 taal  

 
Je oefent met dit boek het onderdeel Kennis Nederlandse 

Maatschappij van het officiële staatsexamen in Nederland. Het materiaal bestaat uit een 
lesboek met korte teksten, bespreekvragen of opzoekvragen, een digitale leeromgeving 
waarin dezelfde inhoud in kleine stappen wordt aangeboden en geoefend en een lijst met 
studiewoorden waarbij een definitie met voorbeeldzin zijn gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taalcompleet.nl/
https://kleurrijker.nl/product/taalcompleet-knm/
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Culturele normen en religieuze waarden : een sociaal-culturele analyse 
van en onderzoeksmodel voor cultuurverschillen / Boersema, Pieter R.. 
- Antwerpen: Garant, 2018. - 389 p.. - ISBN: 978-90-441-3627-2: 33,90 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.1 cult 

  
Dit boek gaat over cultuurverschillen, gezien in een breed perspectief. 
Het behandelt zowel onderwerpen als botsende beschavingen en het 
multiculturele 'drama', maar ook de toepassing van normen en waarden 
in een cultuuranalyse en de vragen bij individualisering en 

netwerkculturen. Het gaat over een analyse van de praktijk van het dagelijkse leven, maar ook 
de individuele reactie op het verschil tussen culturen, hoe die ontstaan zijn en welke 
achtergronden daarbij een rol spelen. Dit wordt vertaald naar een onderzoeksmodel dat 
cultuurverschillen empirisch wil behandelen zonder daarbij normatief te willen zijn. Dit geeft 
dan de mogelijkheid voor een objectief platform voor dialoog tussen culturen en religies in 
een westers-pluriforme maatschappelijke context.  
 

Diversiteitscompetentie : niet culturen, maar mensen ontmoeten 
elkaar / Hoffman, Edwin; Verdooren, Arjan. - Bussum: Coutinho, 2018. - 
376 p.. - ISBN: 978-90-469-0622-4: 34,50 EUR  
URL: 
https://www.coutinho.nl/diversiteitscompetentie/studiemateriaal.html 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 dive  

 
In de wereld van vandaag werken, studeren en leven veel mensen in 
internationale en multiculturele omgevingen. Om die reden is 

interculturele communicatie in veel studiegebieden en beroepsvelden een belangrijk thema 
geworden. Kennis over cultuur en cultuurverschillen is in de complexe, globaliserende wereld 
van vandaag echter lang niet altijd genoeg. Het uitgangspunt van dit boek is dan ook 
interpersoonlijke communicatie in plaats van interculturele communicatie: de ontmoeting 
tussen mensen en niet die tussen culturen. Van daaruit brengen de auteurs in kaart wat 
diversiteitscompetentie inhoudt: welke processen, uitdagingen en vaardigheden van belang 
zijn in een 'superdiverse' wereld. Het TOPOI-model biedt vervolgens een inclusieve, 
communicatieve benadering om eventuele misverstanden op te sporen en te verhelpen. Het 
boek bespreekt veel relevante theorie uit verschillende vakgebieden als HRM, media en 
business, en biedt talloze praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. Op de bijbehorende 
website vind je extra verwerkingsopdrachten, casuïstiekbesprekingen en TOPOI-kaarten. Het 
boek richt zich op studenten Communicatie, International Business and Management Studies, 
Bedrijfskunde MER, HRM, Small Business en Retail Management , Media en Entertainment 
Management, International Business and Languages en vele andere studies waar 
management centraal staat. Daarnaast richt het boek zich ook op professionals, docenten, 
consultants en trainers die werkzaam zijn in deze vakgebieden. 

https://www.coutinho.nl/diversiteitscompetentie/studiemateriaal.html
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Diversity competence : cultures don't meet, people do / Hoffman, 
Edwin; Verdooren, Arjan. - Bussum: Coutinho, 2018. - 352 p.. - ISBN: 
978-90-469-0598-2: 34,50 EUR  
URL: https://www.coutinho.nl/diversitycompetence/study-
material.html 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 dive  
Beschrijving: zie boven. Engelstalige versie.  
 
 

 
 

Herboren : hier komt een nieuwe Belg / Khalifeh, Majd; Vranckx, Rudi; 
Delrue, Thijs. - Kalmthout: Van Halewyck, 2017. - 202 p.. - ISBN: 978-94-
6131-652-3: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 herb  

 
Duizenden vluchtelingen maakten de voorbije maanden en jaren de 
oversteek naar de Europese Unie - de grootste vluchtelingenstroom sinds 
de Tweede Wereldoorlog. De onvergetelijke beelden tonen ons mannen, 
vrouwen en kinderen die dromen van een nieuw, veilig en menswaardig 
leven. Wie zijn doel bereikt, wordt herboren in een nieuwe maatschappij 

waar hij of zij amper iets van af weet. Geen eenvoudige missie in deze tijden van terreur en 
polarisatie. Veertien jaar geleden kwam journalist en documentairemaker Majd Khalifeh aan 
in België, als staatloze Palestijn in een vreemd land, op zoek naar een identiteit. Zijn eigen taal, 
cultuur en kennis leken plots verdampt. Zijn complexe eigenheid was teruggebracht tot één 
woord: vreemdeling. Hij voelde zich als een hulpeloze baby die zijn weg nog moest zoeken in 
een nieuwe wereld. Het enige wat hij kon doen, was doorgaan. In 'Herboren' neemt hij de 
lezer op sleeptouw doorheen de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht: van 
nieuwkomer tot actieve burger.  
 

Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert / Geldof, 
Dirk. - Leuven: Acco, 2018. - 230 p.. - ISBN: 978-94-6292-295-2: 23,35 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 supe  

 
Deze geheel geactualiseerde editie van 'Superdiversiteit' toont hoe 
migratie, onderzoek naar en debatten over superdiversiteit in een 
stroomversnelling zitten. De vluchtelingencrisis versnelt de overgang naar 
een superdiverse samenleving. Maar ook als de vluchtelingenstroom 
morgen stilvalt, blijven Vlaanderen, Nederland of West-Europa in de 21ste 

eeuw immigratiesamenlevingen. De 21ste eeuw wordt dan ook een eeuw van superdiversiteit, 
met groeiende diversiteit in de diversiteit. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving? 
Hoe leven we samen in superdiversiteit? En stellen we de juiste vragen? De maatschappelijke 
debatten blijven nog te vaak steken in achterhoedegevechten en symbooldossiers zoals de 
hoofddoek. Dit boek verkent de overgang naar superdiversiteit. Het bevraagt de denkkaders 
van waaruit we de veranderingen benaderen. Het gaat op zoek naar manieren om het 
potentieel van superdiversiteit beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen te vermijden. 

https://www.coutinho.nl/diversitycompetence/study-material.html
https://www.coutinho.nl/diversitycompetence/study-material.html
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Tubes en talloren : lief en leed in Deurne-Noord / Schuermans, Geert. - 
Berchem: EPO, 2018. - 205 p.. - ISBN: 978-94-6267-131-7: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 tube  

 
Socioloog Geert Schuermans liep een jaar mee in buurthuis Dinamo in 
Deurne-Noord. Naast een functie als ontmoetingsplaats, heeft het 
buurthuis heel wat meer te bieden aan de buurtbewoners: 
buurtmaaltijden, deelmarkten, fietsatelier, lessen Nederlands, structurele 
oplossingen voor mensen in armoede, ...  

 
 
Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / 
Vlaamse Overheid. - Brussel: Vlaamse Overheid, [s.a.].. - ISBN: 1371-
9092  
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.  
 
 

Het preventie-ultimatum / Van der Velpen, Paul. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2018. - 167 p.. - ISBN: 978-90-8850-800-4: 39,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 09 prev  

 
In 'Het preventie-ultimatum' wordt de rol van de overheid, de ambtenaar, 
de arts, de leraar, de werkgever, het raadslid, de zorgverzekeraar en 
ieders individuele rol met betrekking van het verbeteren van de 
volksgezondheid onder een vergrootglas gelegd. Het boek staat vol 
ideeën en adviezen die opgedaan zijn door lange werkervaring in de 

publieke gezondheidszorg en non-profitorganisaties. Het eerste deel is een verkenning van de 
factoren die bepalend zijn voor onze gezondheid en de mate waarin deze factoren beïnvloed 
kunnen worden. Het tweede deel is op de praktijk gericht, met aandacht voor het onderwijs, 
voor acties binnen bedrijven en organisaties, de zorgsector, de gemeenten, de ministeries, 
politieke partijen en zorgverzekeraars. Als laatste worden zeven programma's (in Nederland) 
beschreven.  

http://www.weliswaar.be/
https://goo.gl/iJIryn
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Belg worden : geschiedenis van de Belgische nationaliteitsverwerving 
sinds 1830 / Caestecker, Frank; Renauld, Bernadette; Perrin, Nicolas; 
Eggerickx, Thierry. - Mechelen: Wolters Kluwer, 2016. - XVI, 283 p.. - 
ISBN: 978-90-465-7230-6: 30,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 12 belg  

 
Dit boek biedt een uniek overzicht van de geschiedenis van de 
nationaliteitsverwerving in België en de totstandkoming van onze huidige 
wetgeving. Dat gebeurt in twee grote delen: voor en na 1984. De historisch 

beschrijvingen worden telkens toegelicht met voorbeelden en de concrete situatie: grafieken 
en tabellen geven de demografische evolutie weer van de instroom en de afkomst van de 
buitenlanders die Belg wilden worden.  
 

Terpoceen : jonge nieuwkomers in Belgische steden : over sociale 
netwerken en burgerschap / Hannes, Margit; Keukeleire, Camille; 
Renard, Elena; Stevens, Jozefien; Van Achter, Eva; Van Hoeck, Bas; 
Huysmans, Minne; Verté, Dominique; Vanhee, Jan. - Brussel: 
VUBPRESS, 2018. - 101 p.. - ISBN: 978-90-5718-789-6: 25,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 terp 

  
Internationale migratie kleurt hedendaagse samenlevingen. Tegelijk is 
de leefsituatie van veel mensen op de vlucht uiterst precair en is het 

maatschappelijk debat over vluchtelingen de voorbije jaren scherper geworden. Vanuit deze 
vaststellingen, vonden de auteurs het als onderzoekers noodzakelijk hier aandacht aan te 
besteden. Terpoceen, een onbestaand woord voor het nieuwe tijdperk, is het resultaat van 60 
gesprekken met jonge nieuwkomers (asielzoekers en vluchtelingen) in België. Via deze 
gesprekken proberen de auteurs een breed overzicht te geven van de noden, behoeften maar 
ook van de krachten en dromen van deze jongeren. De jonge nieuwkomers in dit onderzoek 
reflecteren op heel diverse manieren over hun leven in België, hun positie en rol in deze 
nieuwe maatschappij. Door te kiezen voor een grote thematische verscheidenheid, willen de 
auteurs de veelzijdigheid en diversiteit die jonge nieuwkomers in zich dragen, weerspiegelen. 
Stuk voor stuk hebben ze een uniek verhaal te vertellen, over hun verleden, heden en 
toekomst. Het is niet de bedoeling om de besproken resultaten toe te passen op de gehele 
populatie nieuwkomers. Het is wel een vaste ambitie om hun leefsituatie te begrijpen en 
tastbaar te maken. Terpoceen wil in de eerste plaats een klankbord te zijn van de moedige 
getuigenissen van jonge nieuwkomers over vallen en opstaan, maar vooral over wat het 
betekent om gewoon jong te zijn. 
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