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 Het complete plaatje? Onderzoek naar het 
gebruik van iconen als middel voor inclusievere 
gemeentelijke communicatie in Nederland en 
Vlaanderen / Hooijdonk, van; Weelden, van; 
Kempen, van; Hoeken; Sanders; Janssen. - 
Utrecht: Universiteit Utrecht, 2021. - 12 p. 
URL: https://taalunie.org/feeds/download/het-
complete-plaatje-onderzoek-naar-het-gebruik-
van-iconen-als-middel-voor-inclusievere-

gemeentelijke-communicatie-in-nederland-en-vlaanderen-
615da.pdf/Onderzoek%20naar%20het%20gebruik%20van%20iconen%20als%20middel%20vo
or%20inclusievere%20gemeentelijke%20communicatie%20in%20Nederland%20en%20Vlaan
deren/original 

Tijdens de coronacrisis moest er voortdurend worden gecommuniceerd over allerlei nieuwe 
maatregelen waaraan burgers zich moesten houden, bijvoorbeeld ‘houd 1.5 meter afstand’ en 
‘vermijd drukte’. Het was belangrijk om deze informatie op een begrijpelijke manier te delen, 
ook met burgers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, of voor wie het geschreven 
woord een barrière kan vormen. Iconen zouden kunnen helpen om de communicatie met deze 
groepen te optimaliseren. Het idee hierachter is dat beelden makkelijker te begrijpen zijn dan 
geschreven taal. Maar is dat ook zo? Het doel van dit onderzoek was daarom om inzicht te 
krijgen in het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in 
Nederland en Vlaanderen. 

 

 

 Samen met ouders werken aan een fijne school : ideeën, 
werkvormen en tips om samen met ouders te werken aan 
een fijne en veilige school / Niejenhuis, van; Abrahamse; 
Bloemberg; Anthinijsz; Arts; Huitsing; Veenstra. - <SL>: 
Nederlands Jeugdinstituut en Rijksuniversiteit Groningen, 
2017. - 1 v. (<VP>) 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 same  
Vindplaats Turnhout: dg 6 same 

Een fijne sfeer school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de 
leerprestaties. Een cruciale factor daarbij zijn ouders. Maar hoe kun je werken aan een fijne 
sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of 
specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere 
kijk op hebben? Deze toolkit is een laagdrempelige en praktische map met activiteiten, 
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werkvormen, inspirerende praktijkvoorbeelden voor het creëren van ouderbetrokkenheid in 
het algemeen én ouderbetrokkenheid bij het thema 'fijne school'. Aan de hand van de toolkit 
gaat de school aan de slag met vier pijlers: 'Werk aan een duidelijke visie', 'Maak een groep van 
ouders', 'Versterk de band tussen leerkracht en ouders' en 'Stimuleer structurele informatie-
uitwisseling'. De toolkit kan zelfstandig ingezet worden door scholen die al een heldere visie 
hebben op de thema's 'fijne school' en 'ouderbetrokkenheid' en aansluitend beleid hebben 
ontwikkeld.  

 

 

 

De babbelaars: Een babbelspel over gevoelens voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar. / Backer, De; Raevels, van. - 
Ternat: Baert NV, 2019. - speluitleg (15 p.), 2 
draaischijven met gevoelens, 5 kijkplaten, 50 
situatiekaarten, 8 babbelaars, 8 houders, 16 
paspoortkaartjes,. - ISBN: 1281879430 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.1 babb  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.1 babb  
 

De Babbelaars is een spel om kinderen gevoelens te leren herkennen en er over te praten. Het 
laat toe met jonge kinderen aan de slag te gaan met het waarnemen en beschrijven van 
gebeurtenissen en stil te staan bij de gevoelens die deze teweeg kunnen brengen. De speldoos 
bevat 6 spellen. Spel 1 en 2 zetten in op kennismaken en het stimuleren van empatisch 
vermogen. Spel 2 en 3 leggen de focus op het herkennen en benoemen van de gevoelens. Voor 
jongere kinderen is er een draaischijf met de vier basisgevoelens. Voor oudere kinderen kan er 
een draaischijf met vier extra gevoelens gebruikt worden. Spel 4 en 5 spelen tot slot verder in 
op de relatie tussen context, gebeurtenissen en gevoelens. Geschikt voor 2 spelers tot een hele 
groep. In de speluitleg wordt eveneens de link gelegd naar bepaalde ontwikkelingsdoelen.  

 Emotiespel : wereldkinderen / [s.n.]. - Rijssen: Educo, 
[s.a.]. - houten doos met 6 spelborden, 2 x 24 kaartjes, 
houten dobbelsteen. - ISBN: 1281840310 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 emot  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 emot  
 

Het emotiespel laat jonge kinderen op een speelse 
manier in aanraking komen met allerlei gevoelens en 

emoties. Vooraf bespreekt de leerkracht de emoties met de kinderen. Nadat er gegooid is met 
de dobbelsteen (deze geeft een emotie aan en het kind pakt het bijbehorende kaartje) kan het 
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speelbord als een soort lotto gevuld worden. Een spelvariant is een memoryspel. Kan gespeeld 
worden met 2 tot 6 kinderen.  

Gevoelens en emoties / [s.n.]. - Zelhem: Nienhuis, [s.a.]. - 1 kist <VV> 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 gevo  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 gevo  
Met het spel 'Gevoelens en emoties' worden kinderen gestimuleerd op een speelse manier 
gevoelens in het algemeen, maar ook hun eigen gevoelens, uit te beelden en er over te 
praten. In het spel komen de vier basisemoties aan bod die voor jonge kinderen het meest 
herkenbaar zijn: blij, boos, bang en verdrietig. De handleiding geeft, naast uitleg over het 
bordspel, nog enkele suggesties om rond gevoelens te werken met het materiaal uit de kist.  

 Groei in je groep! 50 activiteiten om een groeimindset te 
stimuleren in de onderbouw / Corstiaans; Raeijmakers; Snijder. - 
Groningen: Platform Mindset, 2020. - 164 p.. - ISBN: 978-90-90-
33707-4. - ISBN: 743-5-12-438333-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 groe  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 groe  
 

Voor het gemiddelde jonge kind is het leven één grote 
ontdekkingstocht. Het gaat vol zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen aan en is gretig om te leren. 
Sommige kinderen ontwikkelen echter de overtuiging dat ze iets niet kunnen, dat ze ergens 
geen talent voor hebben, of juist dat ze ergens de beste in moeten zijn. Daardoor gaan ze 
uitdagingen uit de weg en doen ze het liefst opdrachten waarvan ze zeker weten dat ze gaan 
lukken. Deze activiteitenmap bevat 50 activiteiten om de groeimindset van jonge kinderen te 
stimuleren, ongeacht hun leermotivatie. De activiteiten helpen om een groeiklimaat in je groep 
uit te bouwen en zijn gericht op de 2de en 3de kleuterklas. Ook voor het buitengewoon lager 
onderwijs kunnen bepaalde werkvormen uit deze bundel zinvol en bruikbaar zijn.  

 Kikker in de dierentuin : een educatief 
samenwerkingsspel voor kinderen vanaf 4 jaar / 
Kooijman; Bouchier. - Wassenaar: De Coole Kikker, 
2012. - 1 speldoos (informatieboekje, spelbord, 4 
pionnen, 1 dobbelsteen, 160 opdrachtenkaarten)0 
geel, 30 groen, 30 rood, 30 blauw, 10 oranje), 20 
kaartjes hapjes, 20 eurocentjes. - ISBN: 1281833685 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 kikk  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 kikk  

 

Kikker in de dierentuin is een bordspel voor jonge kinderen van vier tot acht jaar. Spelenderwijs 
werken de kinderen aan cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden zoals taal, rekenen, 
sociale vaardigheden, goede manieren, weerbaarheid, samenwerken en onderhandelen, de 
beginselen van de waarde van geld. Al gooiend met de dobbelsteen lopen de kinderen samen 
door dierentuin, beantwoorden vragen en voeren opdrachtjes uit die met deze vragen te 
maken hebben. Ze kunnen euro's verdienen om lekkere hapjes te kopen voor de kikker, die 
helemaal alleen op een eilandje zit. Het spel kan op ieder moment gespeeld worden met 
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minimum twee en maximaal zestien kinderen van verschillende leeftijds- en 
ontwikkelingsniveaus onder leiding van een volwassene.  

 

 Leven-de verhalen! Over mensen en dieren die veel 
meemaken / Wessels-Reijerse; Beekhuis. - Houten: Bohn 
Stafleu Van Loghum, 2008. - 227 p.. - ISBN: 978-90-313-
6947-8. - ISBN: 978-90-313-4848-0. - ISBN: 392980588. - 
ISBN: 10.1007/978-90-313-6947-8. - ISBN: 294880546 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 leve | Vindplaats 
Turnhout: WEL 2.1.4 leve  
 

Leven-de verhalen bestaat uit tien verhalen die geschreven zijn door en voor jongeren en 
volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Veel verhalen zijn zeker ook geschikt voor 
normaal begaafde kinderen vanaf 5 jaar. Het zijn verhalen van herkenning en erkenning, over 
thema's die veel voorkomen in een mensenleven. Ze kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn bij 
het begrijpen van sociale situaties, het verwoorden van eigen gevoelens en het overzien van 
oorzaak en gevolg. Kinderen en vooral mensen met een verstandelijke beperking hebben hier 
vaak moeite mee. In de verhalen worden situaties en emoties aangereikt, waarin zij zichzelf 
kunnen herkennen. Daardoor kunnen ze gemakkelijker in gesprek komen over wat hen 
daadwerkelijk bezighoudt. Op die manier kunnen ze ook ontdekken wat hun eigen kwaliteiten 
en krachten zijn. De verhalen kunnen zelf gelezen worden, voorgelezen of beluisterd op cd. Op 
de website bij het boek vindt u een downloadbare handleiding met een toelichting bij elk 
verhaal en gebruikssuggesties.  

 

 Een groot geheim in een klein hoofdje : stilstaan bij seksueel misbruik in 
theorie en praktijk / Pauw, De; Scohier; Bleukx; e.a.. - Antwerpen: Garant, 
2005. - 80 p.. - (Dossier basisonderwijs; 2005: 1). - ISBN: 90-441-1759-9. - 
ISBN: 50033921. - ISBN: 66408310 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.5 groo | Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.5 
groo  
 

Een boek voor leraars en opvoeders dat het delicate thema seksueel 
misbruik van kinderen bespreekbaar maakt en handvatten wil aanreiken om met specifieke 
problemen om te gaan. Wat kunnen leraars of opvoeders doen wanneer ze een vermoeden 
hebben van seksueel misbruik? Wat als een kind in vertrouwen over misbruik vertelt? 
Wanneer doorverwijzen? Onder de noemer 'preventie' ontwikkelden Leefsleutels en Child 
focus een aantal speelse activiteiten, opgebouwd rond de figuur "Armadillo" (een vrolijk 
gordeldier), om kinderen bij te staan in de ontwikkeling van een aantal sociale vaardigheden. 
Hierbij is het belangrijk dat kinderen leren hun gevoelens, angst, en verdriet niet voor zichzelf 
te houden, maar hen te leren dat ze een geheim dat niet goed voelt mogen uitspreken 
tegenover anderen.  
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Hoe maak ik het weer goed? / [s.n.]. - Gottmadingen: Schubi, 
2006. - 1 doos (handleiding, 74 kaarten waarvan 16 
symboolkaarten). - (Schubi) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 hoem  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 hoem  
 

Aan de hand van de in beeld weergegeven verhalen worden 
er antwoorden gezocht op de vragen: Hoe maak ik het weer 

goed? Hoe gedraag ik me als ik iemand gekwetst of beledigd heb? Geef ik de fout toe of ontken 
ik alles? Hoe ga ik met mijn slechte geweten om? Is wat ik gedaan heb nog wel goed te maken? 
Deze en andere aspecten worden met 9 verhalen in beelden belicht. In het eerste deel van de 
serie afbeeldingen wordt telkens de beginsituatie geschilderd. Zodra de kaart met het 
vraagteken verschijnt, kiezen de kinderen een symboolkaart uit en vertellen hoe ze de fout zelf 
weer goed zouden maken. De verschillende voorstellen worden besproken en dan met een 
vervolg - het tweede deel van het beeldverhaal - vergeleken. Onderwerpen: iemand iets 
afpakken, stelen, iemand ten onrechte verdacht maken, iemand bang maken, iemand kwetsen 
of voor schut zetten, opzettelijk of per ongeluk iets kapot maken, zich niet aan de regels 
houden.  

 Ik denk me sterk / Valentijn. - Barendrecht: Stichting 
Omgaan met Pesten, 2012. - handleiding [14]p., 50 
kaarten. - ISBN: 978-94-6190-480-5. - ISBN: 1281850135 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.6 ikde  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.6 ikde  
 

Het Ik-denk-me-sterk kaartspel is ontwikkeld om 
weerbaarheid te verhogen en pesten te voorkomen. Het 
richt zich op vier thema's: weerbare lichaamstaal, 

opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen, omgaan met eigen en andermans grenzen. 
Het spel bestaat uit 50 kaarten met aan de ene zijde een afbeelding en aan de andere zijde een 
helpende gedachte. Tijdens het spel leren kinderen de eigen niet helpende gedachten 
herkennen en omzetten in helpende gedachten. De handleiding bevat een korte beschrijving 
van verschillende spelvormen. Een uitgebreide beschrijving van de spelvormen en aanvullende 
werk- en spelvormen kunt u downloaden als Ik denk me sterk EXTRA via de website bij het spel.  
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Cultuursensitieve voorlichtingskoffer / Ben 
Abdeslam. - Brussel: Volle Maan 
Expertisecentrum Kraamzorg, 2012. - 1 
koffer (handleiding, 6 
anticonceptiemiddelen, kaarten noodpil, 
folders, 1 schema baarmoeder, 
demonstratiepenis, zwangerschapstest, 
Mirena-plaat, 34 A3-platen). - ISBN: 
1281873393 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.4 cult | Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 cult  
 

Het expertisecentrum kraamzorg Volle Maan ontwikkelde in samenwerking met Sensoa een 
cultuursensitieve voorlichtingskoffer die aan de hand van didactisch materiaal en een 
handleiding informatie verschaft over seksuele en reproductieve gezondheid. Doelgroep van 
de cursus zijn kwetsbare/allochtone (zwangere) vrouwen en meisjes. De handleiding biedt 
achtergrondinformatie en aandachtspunten voor de begeleider en bevat ook het draaiboek van 
de cursus. Het evaluatierapport van de projectfase werd opgenomen in bijlage. Het 
theoretische luik van de handleiding geeft inzicht in de kijk op seksualiteit en geboorteregeling 
vanuit verschillende culturen en religies. In het draaiboek wordt aangebracht hoe je 
geboorteregeling ter sprake kan brengen, met aandachtspunten voor taboes, 
communicatiebarrières, invloed van familie, westerse normen en waarden versus niet-
westerse normen en waarden. De koffer bevat veel visueel materiaal: van 
anticonceptiemiddelen en een demonstratiepenis tot voorlichtingsplaten rond de 
menstruatiecyclus, de voortplanting, het hymen, besnijdenis, geslachtsorganen en diverse 
brochures.  

 Totale communicatie : lichaam en seksualiteit / Voortman. - Maarssen: 
Elsevier Gezondheidszorg, 2007. - 1 doos <VV>. - ISBN: 978-90-352-
2903-7 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.4 tota | Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 
tota  
 

De toolkit bevat kleurenfoto's van lichaamsdelen en intieme 
handelingen, pictogrammen, beeldverhalen en verschillende 

werkvormen om de communicatie met verstandelijk beperkten over het eigen lichaam, privacy, 
masturberen en grenzen te ondersteunen. De gebruikershandleiding geeft theoretische 
informatie en voorbeelden in de vorm van casuïstiek, op basis waarvan het seksuele gedrag, de 
behoeften en het communicatieniveau in kaart kunnen worden gebracht. Daarmee kunnen 
begeleiders en ouders voorlichting op maat geven.  
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Pubervulkanen : adolescenten leren omgaan met boosheid en woede / 
Pudney; Whitehouse. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2014. - 291 p.. - ISBN: 
978-90-5712-402-0. - ISBN: 1760746509. - ISBN: 881850968 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 pube  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 pube  
 

Dit boek is bedoeld voor professionele opvoeders zoals 
(zorg)leerkrachten, verzorgers, schoolpsychologen,... en voor ouders die 

geconfronteerd worden met boosheid en woede bij hun kinderen. Woede en boosheid zijn 
normale gevoelens. Maar constant boos zijn is niet gezond. Bovendien is agressief gedrag, 
waarmee boosheid vaak gepaard gaat, niet aanvaardbaar. Het doel van dit boek is het creëren 
van meer onderling begrip, veiligheid en geborgenheid en betere relaties. Tal van oefeningen 
en werkbladen laten zien hoe je om kunt gaan met woede en boosheid, wat de oorzaken ervan 
zijn en hoe je woede veilig kan uiten. Niet alleen pubergedrag wordt besproken, maar ook de 
opvoedstijlen en situaties - thuis of op school - die deze gevoelens kunnen oproepen.  

 Relatiespel : relaties onderhouden en verbeteren in werk 
en privé / Gerrickens. - 's Hertogenbosch: Peter 
Gerrickens, 2010. - 1 doos (speluitleg, 112 kaarten, 60 
gekleurde fiches). - ISBN: 978-90-74123-18-1. - ISBN: 
1281860497 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 rela  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 rela  
 

Het Relatiespel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. Het kan 
zowel zakelijk (collega's, klanten en leidinggevende) als privé (partner, familieleden, vrienden 
en bekenden) gebruikt worden. Het uitgangspunt bij dit spel is dat de kwaliteit van de relatie 
door twee factoren wordt bepaald: het gedrag naar elkaar toe en de band die je met elkaar 
hebt. De speelkaarten zijn verdeeld over twee groepen: gedragskaarten (welk gedrag vind jij 
belangrijk in de relatie tot een ander?) en verbindingskaarten (wat verbindt ons met elkaar?). 
Het boekje met speluitleg bevat een overzicht van de toepassingsmogelijkheden, een 
beschrijving van enkele spelvormen en algemene tips bij het werken met het spel.  

 Vlaggensysteem op een bordje : bespreken van seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag met kinderen en jongeren, ouders 
en professionals / Top, van den. - <SL>: TAS (Talk About 
Sexuality), 2021. - 1 map <LOS>; 1 speldoos (1 gespreksbord, 6 
witte stenen, 6 blauwe stenen, 4 vlaggen, 10 situatiekaarten, 1 
www-kaart, richtlijnen, 1 vragenbord, 2 grijze stenen). - ISBN: 
978-90-90-33132-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 vlag  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 vlag  

 

Deze gespreksmethode werd ontwikkeld om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te 
bespreken met kinderen en jongeren, ouders en professionals. Het bevordert de communicatie 
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over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, biedt visuele ondersteuning bij de onderliggende 
principes van het Sensoa Vlaggensysteem en stimuleert kinderen, jongeren en (kwetsbare) 
volwassenen om deel te nemen aan het gesprek, door makkelijke taal en spel-elementen. Zo 
kan je proactief werken aan de competenties van je doelgroep: niet enkel reageren op 
gebeurtenissen, maar actie ondernemen vóórdat er iets gebeurt. Het vlaggensysteem op een 
bordje is ontwikkeld ter aanvulling van het Sensoa Vlaggensysteem.  

Ken je kwaliteiten - (jeugd)kwaliteitenspel / Loman. - Amersfoort: 
CPS Onderwijsontwikkeling en advies, 2018. - handleiding, 
overzichtskaart, 90 kwaliteitenkaarten. - ISBN: 978-90-6508-145-
2. - ISBN: 1281845985 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 kenj ; WEL 2.5.4 kenj  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 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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 Maar eerst ving ik een monster / Veldkamp, Tjibbe; Boer, de. - 
Rotterdam: Lemniscaat, 2019. - 1 v. (<NP>), kamishibai (14 platen). - 
ISBN: 978-90-477-0852-0. - ISBN: 1129599215 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 maar ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 maar  
 

Voor ouders een herkenbaar ritueel: kinderen in bed stoppen, een kort 
verhaaltje en dan lekker slapen. Dit boek is een ode aan het voorlezen. 

Het jongetje uit het boek probeert het naar bed gaan uit te rekken door steeds een nieuw 
verhaal te bedenken. ‘Maar eerst ving ik een monster..’ begint hij zijn avontuur. Ouder en kind 
wisselen elkaar af met vragen en antwoorden, waarbij het jongetje telkens weer een reden 
verzint om het verhaal niet te laten eindigen zodat het voorlezen lekker lang duurt. Mét 
vingerpopje! Lessuggesties online. Als prentenboek van het jaar vertaalt in verschillende talen. 
Ook beschikbaar als kamishibai-verhaal. Op youtube in voorleesversie beschikbaar.  

 Boekie junior, de boekenknabbelaar : 20 ideeën die de 
leesmotivatie en boekpromotie stimuleren / Schoenmaker. - 
<SL>: Onderwijs Maak Je Samen, 2021. - 1 doos (20 + 3 
kaarten, boekie-handpop) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.4 boek | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 1.5.4 boek  
 

De ideeën van Boekie junior, de 20 opdrachtkaarten, willen 
jonge kinderen die op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de kleuterschool zitten, 
de kans geven om boeken op verschillende manieren te bekijken, hun fantasie erop los te laten, 
het verhaal te doorleven, hun eigen kijk op het boek te presenteren en hierover in gesprek te 
gaan met anderen. Ze ervaren dat een verhaal niet afgelopen hoeft te zijn als het boek uit is, 
vormen een eigen mening over het boek en ontdekken dat anderen deze mening niet altijd 
delen! Door samen aan de slag te gaan met een boek of een verhaal, wordt de nieuwsgierigheid 
geprikkeld. Boekie junior stimuleert de totale taalvaardigheid van kinderen door in de 
opdrachten bewust de verschillende taal- en leesdomeinen te integreren.  
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 Boekie, de boekenverslinder / [s.n.]. - <SL>: Onderwijs 
Maak Je Samen, 2019. - 45 + 3 kaarten. - ISBN: 
1281887161 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.4 boek | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 2.5.4 boek  
 

De ideeën van Boekie (de 45 opdrachtkaarten) geven 
leerlingen van eerste tot 6de leerjaar de kans om 

boeken en teksten op verschillende manieren te bekijken, hun fantasie erop los te laten, hun 
eigen kijk op het boek te presenteren en hierover in gesprek te gaan met anderen. Ze ervaren 
zo dat een verhaal niet afgelopen hoeft te zijn als het boek uit is, vormen een eigen mening 
over het boek en ontdekken dat anderen deze mening niet altijd delen! Het presenteren van 
de opdrachten denk bijvoorbeeld aan het tentoonstellen van de resultaten in een leeshoek of 
het presenteren in een boekenkring kan andere leerlingen nieuwsgierig maken naar het boek. 
Alle opdrachten op de kaarten zijn er op gericht de kinderen op een motiverende manier uit te 
dagen hun kennis en vaardigheden van de verschillende taaldomeinen functioneel in te zetten 
bij het creëren van hun product en/of presentatie.  

 

 

 Goedgeletterd / Koot. - Bussum: Coutinho, 2021. - 4 v.. - ISBN: 978-90-
469-0748-1. - ISBN: 978-90-469-0787-0. - ISBN: 978-90-469-0749-8. - 
ISBN: 978-90-469-0786-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 goed | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.5.2 goed  
 

Het geven van goed NT2-onderwijs aan alfa-cursisten kan een uitdaging 
zijn. Zo hebben cursisten vaak verschillende achtergronden en 

leerprofielen. De leergang Goedgeletterd wil de mogelijkheid tot maatwerk bieden. Cursisten 
die met Goedgeletterd werken, leren hun eigen leertraject vorm te geven en keuzes te maken 
in hoe ze de leerdoelen willen bereiken. Met Goedgeletterd deel 1 kunnen cursisten hun 
taalniveau verhogen tot niveau Alfa A; deel 2 werkt van Alfa A naar Alfa C. Naast de 
taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren is er aandacht voor uitbreiding van 
woordenschat, leren omgaan met de computer, zelfstandig werken en het ontwikkelen van 
eigen verantwoordelijkheid. De leergang bestaat uit twee leerboeken, twee lees- en 
schrijfschriften, online materiaal en een leesboek. Het Leerboek alfabetisering – deel 1 is 
opgebouwd rond acht thema’s: kennismaken, school, tijd, familie, kleding, het weer en de 
seizoenen, boodschappen doen en gezondheid. In ieder thema maken de cursisten kennis met 
een aantal kapstokwoorden, waarmee ze klankzuivere letters leren. Ook komen in ieder thema 
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alle taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aan bod en is er aandacht voor 
uitbreiding van de woordenschat. Na het doorwerken van dit boek hebben de cursisten 
taalniveau Alfa A bereikt. Het online materiaal bij deze leergang bestaat uit interactieve 
opdrachten, audiofragmenten en werkboekjes voor getallen en klokkijken. Docenten kunnen 
een uitgebreide docentenhandleiding en werkbladen aanvragen. Deel 2 behandelt: vervoer, 
vrije tijd, studeren, koken, geldzaken en werk.  
Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 1 sluit aan op het Leerboek alfabetisering – deel 
1, idem voor deel 2. De schriften bevatten opdrachten en oefeningen gericht op technisch lezen 
en schrijven. Ze zijn opgebouwd rond dezelfde acht praktische thema’s en de bijbehorende 
kapstokwoorden als de leerboeken. De oefeningen helpen cursisten om woorden te analyseren 
en synthetiseren, letters te herkennen en lettervormen te schrijven. Ieder thema wordt 
afgesloten met een schrijfopdracht van losse woorden naar eenvoudige zinnen. Het Lees- en 
schrijfschrift alfabetisering – deel 1 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa 0. Het Lees- en 
schrijfschrift alfabetisering – deel 2 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa A.  

 

 

 Pair game / [s.n.]. - Alicante: Miniland Educational, [s.a.]. - 1 speldoos 
(6 platen, spelbord, 16 afdekplaatjes, spelregels). - ISBN: 841-3-08-
231920-5. - ISBN: 1281868274 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 pair |Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 
pair  
 

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

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

 De farao vloekt : werkwoorden oefenspel / [s.n.]. - 
Kontich: Level21, [s.a.]. - 1 speeldoos (2x70 kaarten 
(1+2), 1 spelbord, 1 dobbelsteen, 4 pionnen, 1 piramide, 
7 actiekaarten, 6 x 8 schatkaarten,spelregels). - ISBN: 
1281853846. - ISBN: 742-3-530-43048-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 fara | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 5.6 fara  
 

Kaartensets inbegrepen in het spel. 1: basiswoordenschat met werkwoorden als antwoorden, 
zoeken, begrijpen, eten, geven, kunnen, moeten, raden, snijden en zijn 2: moeilijkere 
werkwoorden zoals: aanmelden, beschrijven, bingen, deleten, kopiëren, reizen, verwachten en 
wreken. 3: Franse werkwoorden  



14 
 

 

 

 

 Vrouwelijke genitale verminking, ontrafeld en ontkracht 
/ [s.n.]. - Brussel: GAMS België, 2015. - 1 doos 
(gebruiksaanwijzing; factsheet VGV; bijlage 1 
wereldkaart; fiches voor visuele ondersteuning; 1 
spelbord; 25 vragenkaarten; dobbelsteen, 5 
magneetpionnen, uitwisbare stift in stoffen zak; 3 
haken en 1 rekker). - ISBN: 1281847495 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.1 vrou | Vindplaats 
Turnhout: WBE 2.1 vrou  

 

Dit educatief spel wil deelnemers vertrouwd maken met het thema vrouwelijke genitale 
verminking. Daarnaast wil het spel het verband leggen met andere vormen van 
gendergebonden geweld, en laten stilstaan bij bepaalde discriminerende factoren die aanwezig 
zijn in het dagelijks leven. Het is de bedoeling dat de deelnemers geweld en discriminatie gaan 
loskoppelen van cultuur en de fenomenen herkennen over de grenzen heen. Ook de link met 
mensenrechten wordt gemaakt. Het spel wordt in groepjes gespeeld. De spelers gaan zelf op 
zoek naar antwoorden op allerhande vragen omtrent VGV. Naast meerkeuze- en theoretische 
vragen zijn er ook stellingen en een rollenspel. De doelgroep van het spel zijn jongeren vanaf 
15 jaar. Het is zeker ook interessant voor opleidingen verpleegkunde, leerlingenbegeleiders en 
CLB-medewerkers.  

 

Amai! Wie maakt het snelst een slimme AI-oplossing? / 
[s.n.]. - <SL>: AI Vlaanderen, 2021. - 1 speldoos 
(handleiding, 25 grote kaarten, 147 kleine kaarten) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 amai  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 amai  
 

Het amai!-spel is een spannend en leerrijk kaartspel 
voor jong en oud (vanaf 8 jaar). Je verkent spelenderwijs 
de voorwaarden en eigenschappen van een goed AI-

systeem. De AI-oplossingen die je kan bouwen in het spel, zoals een slimme koelkast, een 
voedingscoach of een afvalsorteerhulp, zijn gebaseerd op ideeën van burgers. Het spel heeft 
simpele regels en de spelers hoeven niet alle AI-termen te begrijpen om het te kunnen spelen. 
Wie wel graag meer te weten komt over AI, kan de beschrijvingen bij de afbeeldingen lezen. Je 
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speelt het spel met twee tot vijf spelers. In de klas speel je het bij voorkeur in groepjes van 3 of 
4 personen. Op de website van Amai! vind je nog meer tips voor leerkrachten, een 
downloadbare versie van het spel en een instructiefilmpje.  

 

Het huis van Lou : spelen met diversiteit / Amant. - [S.l.]: 
Toys & Teach, 2018. - handleiding, 62 houten figuren. - 
ISBN: 1281835898 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 huis | Vindplaats 
Turnhout: WBE 5.3.1 huis  
 

Deze speelset voor kleuters is een didactisch hulpmiddel 
om diversiteit in de breedste zin van het woord in de klas 

te halen. Net als bij de Lou-boeken en de andere Lou-materialen werd uitgegaan van de 
samenleving zoals ze is: een vanzelfsprekende mix van mensen. De speelset omvat diverse 
personages en elementen die in een huis kunnen voorkomen (bed, koelkast, tafel...). Deze 
bieden alle kinderen de kans om hun thuissituatie na te bootsen. De begeleidende handleiding 
bevat tips voor gebruik in de klas of thuis.  

 Zo klinkt verandering / Gorman, Amanda; Long; Bonevacia. - [S.l.]: 
Van Goor, 2021. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-00-37872-2 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 zokl | Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.1 zokl  
 

Amanda Gorman werd wereldwijd bekend door de voordracht van 
haar gedicht 'The hill we climb' bij de inauguratie van President Joe 
Biden. Ze strijdt voor het milieu en voor een gelijke behandeling voor 

iedereen. Met dit prentenboek wil ze een inspirerende boodschap uitdragen: 'Er is hoop, want 
verandering zingt'; de kracht om iets te veranderen, zit gewoon in jezelf. Bij het boek 
ontwikkelde SamSam een burgerschapsles rond solidariteit voor leerlingen van het 3e t/m 6e 
leerjaar. In deze les leren leerlingen welke boodschap Amanda Gorman met dit boek wil 
overdragen, gaan ze in gesprek met elkaar over de thema's diversiteit, inclusiviteit en je dromen 
waarmaken. Ze schrijven ook een gedicht en tekenen een bijpassende prent waarmee ze hun 
eigen boodschappen overbrengen.  
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 Walk in my shoes : een interactieve tocht 
gebaseerd op echte verhalen van 
vluchtelingen / Caritas International [Brussel]. 
- Brussel: Caritas International, 2021. - 
Pedagogisch dossier, Werkblad leerlingen, 
Boomstructuur van de 3 routes 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 walk | 
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 walk  
 

'Walk in my shoes' is een digitale serious game die in de eerste plaats is ontwikkeld voor 
jongeren uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het opzet is om enerzijds de complexe 
materie van migratie, conflict en vluchtelingen op een begrijpbare en interactieve manier aan 
te bieden en anderzijds empathie te stimuleren en polarisatie tegen te gaan. Stap voor stap 
gaan je leerlingen mee op het aartsmoeilijke traject van leeftijdsgenoten met wie ze zich 
kunnen identificeren. In deze leidraad vind je concrete tips om met je leerlingen rond dit project 
aan de slag te gaan, inhoudelijke verdieping over de thematieken die tijdens de interactieve 
tocht aan bod komen, handvatten om moeilijke onderwerpen in je klas te behandelen en veel 
verwijzingen naar andere dossiers, educatieve tools en relevante informatie. De boomstructuur 
van de 3 routes en het werkblad kunnen ondersteunend zijn voor de debriefing met je 
leerlingen. Een videofilm waarin de getuigen eigen voorstellen doen, kan leerlingen helpen bij 
het formuleren van mogelijke te ondernemen acties. Het inzetten van 'Walk in my shoes' in de 
klas kan bijdragen tot de ontwikkeling van enkele sleutelcompetenties zoals burgerschap, 
digitale vaardigheden, mediawijsheid, samenleven, enz. Geschikt voor het algemeen, technisch 
en beroepssecundair onderwijs, in het bijzonder voor de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst, zedenleer, burgerschap en sociale wetenschappen. De tool kan ook gebruikt 
worden door verenigingen die met migranten werken, bijvoorbeeld in het kader van de 
opleiding van hun personeel of vrijwilligers, of gewoon door iedereen die geïnteresseerd is in 
deze thematiek.  
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AbabyC : Nederlands voor ouders: woordenboekje voor ouders met 
kinderen tussen 0 en 3 jaar / Huis van het Nederlands [Brussel]. - 
Brussel: Huis van het Nederlands, 2020. - 150 p. 
URL: https://bit.ly/3Bbs8ra 

Het nieuwe woordenboekje ABabyC helpt ouders om in het 
Nederlands te communiceren over hun kind. Handig voor in het 
kinderdagverblijf of op het consultatiebureau. FR-ENG-NL in één 
klein, compact boekje.  

 

De incomplete stijlgids / [s.n.]. - Amsterdam: WOMEN Inc, 2020. 
- 16 p. 
URL: https://www.womeninc.nl/actueel/de-incomplete-
stijlgids-van-women-inc 

Hoe kan ik op een gendergelijkwaardige manier communiceren? 
Welke termen kan ik het beste gebruiken als ik over personen 
van kleur wil schrijven? Hoe herken ik stereotiepe beelden? 
Iedereen die graag inclusiever wil communiceren loopt tegen 

één van deze vragen aan. Met deze stijlgids wil WOMEN Inc. een voorbeeld geven van hoe 
gendergelijkwaardige en inclusieve (beeld)taal ontwikkeld kan worden. Want beelden en 
woorden beschrijven niet alleen de werkelijkheid, ze schrijven deze ook voor. 

 
 

De invloed van educatie over slavernij- en koloniaal verleden uit 
meerdere perspectieven / Felten. - Utrecht: Kennisplatform 
Integratie & Samenleving, 2019. - 34 p. 
URL: https://bit.ly/3gBZ7vf 

In dit rapport vind je praktische tips om educatie over slavernij- 
en koloniaal verleden nog meer impact mee te geven. Het rapport 
beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: 1. Draagt kennis 
delen over slavernij en kolonisatie uit een niet-'wit' perspectief bij 
aan toename van bewustwording van gezamenlijke geschiedenis 

en de meerdere perspectieven op deze geschiedenis? En zo ja, onder welke omstandigheden? 
2. Leidt bewustwording van de meerdere perspectieven op deze geschiedenis tot afname van 
(handelen naar) stereotypen en vooroordelen ten aanzien van niet-'witte' personen? En zo ja, 
onder welke omstandigheden? 

https://bit.ly/3Bbs8ra
https://www.womeninc.nl/actueel/de-incomplete-stijlgids-van-women-inc
https://www.womeninc.nl/actueel/de-incomplete-stijlgids-van-women-inc
https://bit.ly/3gBZ7vf
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Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen / Brussel: De Ambrassade, 
2021. - 26 p. 
URL: https://bit.ly/3gD8lri 

Chirojeugd Vlaanderen maakte in 2018 de keuze om meer rond diversiteit 
te werken, maar stelde vast dat ze geen goed zicht hadden op hoe divers 
de chirogroepen zijn, of ze een afspiegeling zijn van de buurt, welke 
kinderen ze bereiken en welke niet. Om die blinde vlekken op te vangen 
voerden ze, met behulp van Odisee Hogeschool, een realistisch 
diversiteitsonderzoek uit. In het onderzoek werden 210 chirogroepen 

onder de loep genomen. Via een online vragenlijst werd gepeild naar de achtergrond en 
diversiteit van leiding en ouders. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het percentage 
kinderen en jongeren met een migratieachtergrond in Chirogroepen vaak nog geen afspiegeling 
is van de buurt, dat het belangrijk is om niet enkel projectmatig maar ook structureel te 
investeren in diversiteit en dat er nood is aan een divers jeugdwerklandschap met zin voor 
samenwerkingen. Je kunt het rapport online raadplegen of een papieren versie opvragen. 

 
Heeft mijn kind autismespectrumstoornis? Wat nu?! / 
Boujaddayni, El, Karima; Berdai Chaouni, Saloua. - 
Antwerpen: KdG Expert, 2020. - 4 p. 
URL: 

https://bit.ly/ToolNederlands 

https://bit.ly/ToolEngels 

https://bit.ly/ToolSpaans 

https://bit.ly/ToolArabisch 

Vanuit de resultaten van een onderzoek naar de noden, drempels en succesfactoren in de 
communicatie tussen hulpverleners en divers-culturele ouders van kinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS) werd een ondersteuningstool voor ouders ontwikkeld. Deze 
brochure, Heeft mijn kind ASS? Wat nu?!, kan door professionals ingezet worden om ouders 
die bij hun kind een ASS vermoeden, of ouders die een diagnose ASS hebben ontvangen voor 
hun kind, een eerste hulpmiddel aan te reiken. De brochure kan gedownload worden in vier 
talen (Nederlands, Engels, Spaans, Arabisch). 

Is het B1? / [s.n.]. - Ede: Loo van Eck, 
[s.a.]. 

URL: https://www.ishetb1.nl/ 

Een B1-woord is een makkelijk 
woord. Een woord dat bijna 
iedereen begrijpt. Maar of een 
woord B1 is, is soms lastig te 
zeggen. Deze site helpt je erbij. 

https://bit.ly/3gD8lri
https://bit.ly/ToolNederlands
https://bit.ly/ToolEngels
https://bit.ly/ToolSpaans
https://bit.ly/ToolArabisch
https://www.ishetb1.nl/
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Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg : handreiking op basis 
van twee praktijkvoorbeelden in de jeugdhulp en ouderenzorg / 
Bellaart; Achahchah; Groot, de; Mesic; Vlug. - Utrecht: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2021. - 36 p.. - ISBN: 
978-94-6409-136-6 
URL: 

https://bit.ly/Leernetwerken 

https://bit.ly/OuderenzorgInfographic 

Door de toenemende diversiteit in de samenleving wordt ook het belang van 
diversiteitsensitieve zorg groter. In leernetwerken kunnen professionals van verschillende 
organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar 
verdiepen rond dit thema. In deze handreiking geeft KIS diverse adviezen en tools voor het 
starten en blijven faciliteren van een leernetwerk. Je vindt in de handreiking verschillende tools 
om diversiteitsensitief werken in de ouderenzorg en de jeugdhulp een stap verder te helpen. 
Voor de jeugdhulp is er een tool waarmee je aan de hand van casussen stil kan staan bij 
mogelijke verschillen in referentiekaders en leren hoe je, ondanks grote verschillen, toch een 
vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te 
ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan je 
laagdrempelig het jeugdzorgsysteem (in Nederland) uitleggen. In de handreiking vind je ook 
een checklist voor diversiteitsensitieve ouderenzorg. Voor de ouderenzorg werd bovendien een 
infographic ontwikkeld die kan gebruikt worden om het gesprek over diversiteitsensitieve zorg 
aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en collega's te overtuigen van het belang van 
cultuursensitief werken.  

 
 
 National education reports in European countries : Cidree yearbook 2020 / 
Oggenfuss; Wolter. - Dublin: CIDREE: Consortium of Institutions for 
Development and Research in Education in Europe, 2020. - 177 p.. - ISBN: 
978-3-033-08194-9 
URL: http://www.cidree.org/wp-
content/uploads/2020/11/cidree_yearbook_2020-1.pdf 

The year 2020 has brought the unexpected to all areas of life and posed 
major challenges for all sectors of society. In the entire education sector, 

the COVID-19 pandemic meant that online teaching had to be implemented within a very short 
time and that answers had to be found to many questions relating to school closures. 
Unsurprisingly, those responsible for education want to know what this extraordinary situation 
means for pupils, what is the situation regarding equal opportunities, what consequences are 
to be expected for further educational careers, for admission to upper secondary education, 
for the quality of the final certificates assigned, for the labour market, etc. But what does this 
have to do with education reports and the monitoring of the education system? If the COVID-
19 pandemic has made one thing clear in the context of educational monitoring, it is the need 

https://bit.ly/Leernetwerken
https://bit.ly/OuderenzorgInfographic
http://www.cidree.org/wp-content/uploads/2020/11/cidree_yearbook_2020-1.pdf
http://www.cidree.org/wp-content/uploads/2020/11/cidree_yearbook_2020-1.pdf
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to collect evidence and to permanently observe the education system in order to be able to 
investigate the impact of an extraordinary event. It has also highlighted the conflict between 
the need to react to a current situation and to take evidence-based decisions for the future. 
The CIDREE Yearbook 2020 on national education reports in European countries provides an 
overview of seven such reports: from Estonia, Germany, Kosovo, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway and Switzerland. It appears to be the first publication to provide an overview of several 
European national education reports and include an extract of each report. A contribution from 
the OECD complements these national reports, highlighting the ways in which an international 
organisation creates and provides comparative evidence and helps countries in implementing 
evidence-based education policies. 

 
Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport : 
een wegwijzer voor sportverenigingen / Mateman; 
Schakenraad; Avric; Assante; Wit, de. - Utrecht: Movisie, 
2022. - 20 p. 
URL: https://bit.ly/3sy42mq 

Uit rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van 
sportverenigingen (bestuurders, trainers/coaches), 
sportconsulenten en beleidsmedewerkers van gemeenten 
bleek dat er niet zozeer nood is aan een nieuw protocol of 

nieuwe set regels, maar wel aan tools, training en begeleiding om gespreksvaardigheden te 
ontwikkelen, gedeelde verantwoordelijkheid te creëren en blijvend het gesprek met elkaar te 
voeren. Deze wegwijzer biedt - na beknopte achtergrondinformatie over aard en omvang van 
grensoverschrijdend gedrag in de sport - een overzicht van werkzame elementen bij het 
voorkomen en vroegtijdig signaleren van grensoverschrijdend gedrag en geeft praktische 
informatie over mogelijke aanpakken. 

 
Opgroeien in gelijkheid : tool voor antidiscriminatie-aanpak in 
het primair onderwijs / Felten; Broekroelofs. - Utrecht: 
Kennisplatform Integratie en Samenleving, 2021. - 20 p. 
URL: 

https://bit.ly/OpgroeieningelijkheidStappenplan 

https://bit.ly/Leermiddelenoverzicht 

https://bit.ly/ChecklistAntidiscriminatie 

Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect 
voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs. Maar hoe kun je 
als school dit thema meer expliciet vormgeven? Hoe geef je het thema discriminatie de 
aandacht die het verdient en neem je expliciet stelling voor gelijk(waardig)heid? Hoe koppel je 
het aan andere thema’s binnen de school? Met deze handzame tool ontwikkeld door KIS in 
samenwerking met Stichting School & Veiligheid kun je een duidelijke aanpak formuleren op 
antidiscriminatie en die aanpak uitvoeren. De tool bestaat uit een stappenplan en twee 
bijlagen: een overzicht van leermiddelen en een checklist.  

https://bit.ly/3sy42mq
https://bit.ly/OpgroeieningelijkheidStappenplan
https://bit.ly/Leermiddelenoverzicht
https://bit.ly/ChecklistAntidiscriminatie
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 Speelplezier / Wouterse-Schimtz. - Utrecht: NJi, 
2018. - 32 p. 
URL: https://www.nji.nl/system/files/2021-
04/uitgebreide-beschrijving-Speelplezier.pdf 

Deze publicatie beschrijft de interventie Speelplezier. Speelplezier is een centrumgericht 
educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus. Het deels 
gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de 
kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Speelplezier heeft als hoofddoel de 
kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Het uitgangspunt 
is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische 
samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm 
van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.  

 
Verschil in visie : 9 perspectieven op 
samenleven in diversiteit: digitale vorming / 
[s.n.]. - Mechelen: Hannah Arendt Instituut, 
2021.  
URL: https://hannah-
arendt.institute/digitale-vorming-verschil-in-
visie/ 

Deze gratis e-learning gaat over de verschillende perspectieven op samenleven in diversiteit en 
richt zich op professionelen en burgers. Voorkennis is niet vereist. De vorming analyseert de 
negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit die Stijn Oosterlynck en Fatima 
Laoukili onderscheiden in hun onderzoek CSI Flanders. Ze leggen zelf in korte video's uit wat 
die perspectieven inhouden. Je leert deze perspectieven herkennen in concrete voorbeelden. 
Je reflecteert over de verschillende denkbeelden die jouw ideeën over diversiteit kleuren. En je 
verwerft een taal om diversiteit makkelijker bespreekbaar te maken. De vorming duurt 
ongeveer 9 min. Wie verder aan de slag wil rond diversiteit vind aan het eind van de vorming 
de contactgegevens van organisaties die je hierin kunnen ondersteunen. 

Wanneer de patiënt niet op z'n best is : een kwalitatieve 
verkenning naar ervaringen van zorgmedewerkers met 
discriminatie en vooroordelen geuit door patiënten/cliënten / 
Nhas; Poerwoatmodjo. - Utrecht: Kennisplatform Integratie en 
Samenleving, 2021. - 45 p. 
URL: https://bit.ly/3JiWYB6 

Racistische opmerkingen, grapjes over hoofddoeken of twijfels 
over deskundigheid vanwege afkomst. Regelmatig krijgen 

zorgmedewerkers te maken met verschillende vormen van discriminatie en vooroordelen. Hoe 
ga je om met een cliënt die niet door jou wil worden geholpen? En hoe kunnen leidinggevenden 
een rol spelen in de aanpak van discriminatie? Uit dit verkennend onderzoek naar discriminatie 
en vooroordelen in de zorg blijkt dat er behoefte is aan duidelijke protocollen en trainingen. De 

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/uitgebreide-beschrijving-Speelplezier.pdf
https://www.nji.nl/system/files/2021-04/uitgebreide-beschrijving-Speelplezier.pdf
https://hannah-arendt.institute/digitale-vorming-verschil-in-visie/
https://hannah-arendt.institute/digitale-vorming-verschil-in-visie/
https://hannah-arendt.institute/digitale-vorming-verschil-in-visie/
https://bit.ly/3JiWYB6
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focus in het onderzoek ligt op discriminerende uitingen die door patiënten en cliënten of hun 
familie worden gedaan in onder andere ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, jeugdzorg en 
ouderenzorg. Op basis van de bevindingen doen de onderzoekers enkele aanbevelingen om 
discriminatie en vooroordelen in zorginstellingen te voorkomen en aan te pakken. Ze geven ook 
aan dat er nog veel te ontdekken is over het fenomeen racisme in de zorg en dat daarvoor 
vervolgonderzoek nodig is.  

 
 Communi-Act : praten over ASS in een 
superdiverse hulpverleningscontext / 
Boujaddayni, El, Karima; Berdai Chaouni, 
Saloua. - Antwerpen: KdG Expert, 2020. - 91 
p. 
URL: https://bit.ly/34Mbanh 

Dit onderzoeksrapport beschrijft zowel 
vanuit het perspectief van ouders met een 
migratieachtergrond – die een kind hebben 

met een ASS - als vanuit het perspectief van professionele hulpverleners de ervaren drempels 
en succesfactoren bij hulpverlenerscontacten in een superdiverse context. Op basis van deze 
noden en succesfactoren bundelt het rapport ook een aantal inzichten over achterliggende 
verklaringsmechanismen en aanbevelingen voor een succesvol divers-sensitief 
hulpverleningscontact. Vanuit de onderzoeksresultaten werd in samenspraak met divers-
culturele ouders van kinderen met een ASS en hulpverleners ook een ondersteuningstool voor 
ouders ontwikkeld in de vorm van een brochure in vier talen.  

 
EntreComp : het 
Entrepreneurship Competence-
raamwerk / Bacigalupo; Kampylis; 
Punie; Brande, Van den. - Sevilla: 
Europese Commissie - Joint 
Research Centre, 2016. - 42 p.. - 
ISBN: 978-92-79-58538-8 

URL: https://bit.ly/35RhpXd 

Entrecomp is een referentiekader dat ontwikkeld werd vanuit de Europese Commissie en 
OESO. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als 
een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is. Het 
competentieraamwerk is opgedeeld in 3 domeinen en 15 competenties, telkens voorzien van 
bijhorende leer- of ontwikkellijnen. Naast het kader zelf, met de competenties en leerlijnen, is 
er een gebruikersgids met voorbeeldpraktijken, een animatie die Entrecomp voorstelt en een 
reeks filmpjes waarin de 15 competenties toegelicht en verbonden worden aan manieren om 
ze in de klaspraktijk te integreren.  

https://bit.ly/34Mbanh
https://bit.ly/35RhpXd
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Oogsten van nieuwe gezichten : het aantrekken van 'nieuwe gezichten' 
door middel van een inclusiever selectieproces binnen 
vrijwilligersorganisaties / Seumeren, van; Meijs. - Voorburg: LVvoorElkaar, 
2020. - 38 p. 
URL: 

https://www.lvvoorelkaar.nl/uploads/content/file/www.lvvoorelkaar.nl/oogsten-van-nieuwe-
gezichten-luca-van-seumeren.pdf 

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties niet alle potentiële vrijwilligers bereiken. 
Bepaalde groepen vrijwilligers zijn minder vertegenwoordigd binnen vrijwilligersorganisaties. 
Mensen met een migratieachtergrond zijn vaak minder actief als vrijwilliger vergeleken met de 
groep zonder migratieachtergrond. Ook is er vaak een tekort aan jongeren in de 
vrijwilligerspoule. Dit terwijl werken met diverse vrijwilligers waarde kan toevoegen aan een 
vrijwilligersorganisatie. Maar hoe krijg je nieuwe gezichten naar jouw organisatie? Aan de hand 
van verschillende interviews met vrijwilligersorganisaties, platforms en experts geeft dit 
rapport een antwoord op deze hamvraag. Ten eerste worden de huidige bevindingen in de 
literatuur wat betreft de verschuiving van traditioneel naar hedendaags 
vrijwilligersmanagement onderstreept. Daaropvolgend worden er vraagtekens gezet bij de 
huidige doelgroepen van nieuwe gezichten. Met deze huidige doelgroepen is het voor 
organisaties lastig om een concreet en gericht plan te maken om nieuwe gezichten aan te 
trekken. Dit onderzoek benadrukt de rol van identiteit bij het werven van vrijwilligers. 
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