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Algemeen 
 
1000 + Pictures for Teachers to Copy 

[auteur] Wright, Andrew. - ISBN13 978-0-17-556878-9 - herz. ed. - Longman, 1996. - 143 p. 

 

1000 tekeningen die de leraars kunnen kopiëren om hun lessen te illustreren. De tekeningen zijn 

heel eenvoudig en vlug en makkelijk gemaakt 

 

Eén beeld... duizend woorden : beeldmateriaal als didactisch hulpmiddel 
[auteur] Simons, Mathea. - Antwerpen : Universiteit Antwerpen. - 34 p. 

 

Deze publicatie bevat tal van concrete voorbeelden hoe beeldmateriaal zoals foto's,  

pictogrammen of cartoons in de les kan worden gebruikt: lessuggesties en taalspelletjes bij  

woordenschatverwerving, in het grammaticaonderwijs en bij het inoefenen van  

taalvaardigheden. 

 

Werken met fotoboeken : wonen, werken, vrije tijd 
- Amsterdam : Spelpartnershop, 2016. - gebruikswijzer, certificaat (50x), stappenkaart (50x), 10 

fotoboekjes 

 

Fotostappers zijn visuele stappenplannen met pictogrammen voor huishoudelijke handelingen 

voor het speciaal onderwijs en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In elk boekje 
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wordt met behulp van foto's en Visitaal-pictogrammen op heldere wijze een stappenplan 

getoond voor eenvoudige dagelijkse handelingen zoals koffie zetten, Bed opmaken of De 

afwasmachine bedienen. Bij elk boekje hoort ook een Stappenkaart waarop kan worden 

bijgehouden welke stappen al gedaan zijn en een Certificaat. Tien boekjes met volgende 

onderwerpen in de serie Wonen, Werken, Vrije Tijd: Tafels schoonmaken met de Zig-Zag 

methode, Tafel dekken, Afwassen, Afdrogen, Bed opmaken, Thee zetten, Koffie zetten, 

Wasmachine, Wasdroger, Strijken. 

 

Begrijpelijk communiceren 

- Utrecht : Pharos, 2014. - 7 filmpjes (totaal 14 min.) 

 

Pharos heeft 11 korte filmpjes ontwikkeld rond begrijpelijk communiceren met laaggeletterden.  

Volgende onderwerpen komen aan bod: Welke mensen hebben moeite met communicatie in de  

zorg? Wat is laaggeletterdheid? Wat zijn gezondheidsvaardigheden? Jip en Janneke taal? Is mijn  

boodschap goed overgekomen? (over de teach back methode) en Effectiever communiceren door  

de zorgverlener. 

 

Communicatietools in dienstverlening aan anderstaligen 

- [comp.] Agentschap Integratie & Inburgering ; [comp.] Fedasil. - Brussel : Agentschap Integratie 

en Inburgering, (2017). - 47 p. 

 

Heb je als hulp- of dienstverlener anderstalige en cultureel diverse klanten? Ervaar je  

uitdagingen op vlak van communicatie? Taaldrempels verlagen de kwaliteit van de  

communicatie omdat je elkaar niet voldoende begrijpt of omdat de nuance verdwijnt. Ze kunnen  

dan ook een toegankelijke dienstverlening verhinderen. Om taaldrempels te verkleinen is er een  

waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen  

tijdens het gesprek. Het inzetten van deze taaloverbruggende instrumenten betekent trouwens  

niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend.  

Deze Communicatiewaaier bevat een overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips  

over communiceren in duidelijke taal en een beslissingsmodel om het juiste instrument te  

kiezen. De publicatie bevat tal van links naar interessante bronnen, instrumenten en initiatieven. 

 
Communiceren met pictogrammen 

- [auteur] Huis van het Nederlands Antwerpen. - Antwerpen : Huis van het Nederlands 

Antwerpen. 

 

In een gesprek met een laagtaalvaardige huurder vormen woorden soms een struikelblok.  

Pictogrammen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Ze helpen laagtaalvaardige klanten om  

informatie, een instructie of een brief sneller te begrijpen. In dit boekje vind je pictogrammen in  

volgende categorieën: aan de balie, logo's en signalisatie. 

 

Van Dale Aanwijswoordenboek 
- Utrecht/Antwerpen : Van Dale, 2009. - 96 p. 

 

Het Van Dale Aanwijswoordenboek is een fullcolourboekje in handig paspoortformaat. Het bevat 

500 duidelijke foto's en pictogrammen. Deze zijn ingedeeld in zeven 'reisthema's': reizen, 

overnachten, eten en drinken, shoppen, outdoor, noodgevallen en de wereld. 

 

Wie ben jij? 

- [comp.] KleurRijker. - ISBN13 9789490807290 - KleurRijker. - spelregels, 3 x 20 kaarten 

 

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. 
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Pictogenda compleet 2007 

[auteur] Tittse-Linsen, Martina. - ISBN 90-313-4841-4 - Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 

2006. - veelv. gepag. 

 

De Pictogenda is een agenda voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of praten. 

De tekst is vervangen door pictogrammen: de zondag is bijvoorbeeld een zonnetje, december 

een kerstboom en de tijden zijn vervangen door lege klokken waarop je zelf de wijzers kunt 

tekenen. Achterin de agenda zijn bovendien meer dan 240 stickerpictogrammen opgenomen die 

je zelf in je agenda kunt plakken. De pictogrammen zijn ingedeeld in 12 verschillende 

categorieën, zoals school, sporten en vrijetijdsbesteding. Ieder jaar komen er nieuwe 

pictogrammen bij. 

 

Meer dan duizend woorden : een basismap ter ondersteuning van de communicatie 
[auteur] Harre, Martine ; [auteur] Serrien, Bart. - ISBN13 978-90-818470-1-8 - Antwerpen : 

Sclera vzw, 2014. - 23 p., 2 insteekhoezen, zakje met zelfklevende tabs, stickervel, bladwijzer 

 

Meer dan 1000 woorden is een basismap ter ondersteuning van de communicatie en bestaat uit 

23 pagina's met pictogrammen. Deze map werd door Sclera vzw uitgewerkt en is op 

verschillende manieren aan te passen en uit te breiden. Dit pictogrammenwoordenboek bestaat 

uit meer dan 1000 woorden verdeeld over 5 thema's: huishouden, tijd en omgeving, persoon en 

verzorging, vrije tijd en voeding. Bij de map vind je een beknopte handleiding en ook op de 

website vind je meer informatie. 

 

Op eigen benen : het spel 

[redacteur] Vanlommel, Kristien. - [auteur] In Petto, Jeugddienst Informatie en Preventie. - 

Berchem : In Petto, 2009. - begeleidersboekje, brochure, 30 bankbiljetten, 40 factuurkaarten, 80 

kwartetkaarten, 25 vraagkaarten; alles in stoffen zak 

Begeleidend materiaal: vormingspakket "Op eigen benen" 

 

Doelstelling van dit spel is jongeren (17 - 25 jaar) ondersteunen zodat ze bewust en kritisch 

kunnen handelen op hun weg naar zelfstandig wonen. Het spel is een kwartetspel waarbij 

diegene die het eerst een kwartet bekomen heeft een vraag of opdracht moet uitvoeren. De 

opdrachten en vragen zijn allemaal toegespitst op 'alleen gaan wonen'. Het thema komt in zijn 

ruime context aan bod. Zo kunnen er zowel vragen gesteld worden over emoties die gepaard 

gaan met alleen gaan wonen als kennisvragen over huur en opsommen van tips om te sparen. 

Het spel bevat een gamma aan vragen over de ruime context van 'op eigen benen staan'. In elk 

spel komen willekeurige vragen aan bod, de inhoud van elke spel kan dus volledig verschillend 

zijn. Het is aan de begeleiders om eventueel vragen te filteren en die vragen eruit te halen die 

voor hun groep haalbaar zijn. 

 

TROEF : speel je troeven uit 
[Eindredacteur] Wablieft. - Mechelen : VOCVO, (2017). - 26 p. 

TROEF staat vol met toegankelijke artikels die vertellen over hoe werken aan geletterdheid 

kansen creëert. Kansen om je al troeven uit te spelen. Eenmalig magazine ter gelegenheid van de 

week van de geletterdheid. 

 

Vaardigheden voor mensen met een beperking : handleiding voor de begeleider 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2630-3 - Antwerpen : Garant, 2011. - 31 p. 

Het concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit het oplossingsgericht 

werken met normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis. Deze handleiding geeft 

een idee over hoe je met de verschillende werkboeken aan de slag kan gaan bij mensen met een 
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beperking. Aan de hand van een stapsgewijze opbouw en heldere patronen willen ze praktische 

leidraden bieden op weg bij het verwerven van een aantal vaardigheden. 

 

Op Stap: Een theoretisch en praktisch hulpmiddel voor begeleiders van 
(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking die zich graag willen en kunnen 

ontwikkelen op het gebied van de zelfredzaamheid. 

[auteur] Goedendorp, Shirley ; [edit.] Harzing, Marco. - ISBN13 9789491337192 - Doetinchem : 

Graviant educatieve uitgaven, 2014. 

 

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking wordt in de huidige maatschappij 

steeds belangrijker. Zelfredzaamheid speelt hierbij een grote rol. Op Stap is een methode om de 

zelfredzaamheid bij mensen met een matige verstandelijke beperking te bevorderen. Het 

begeleiderboek begint met theoretische achtergrond en tips om met de methode aan de slag te 

gaan. Vervolgens wordt uitgebreid beschreven hoe Op Stap in groep of bij individuele 

begeleiding kan gebruikt worden. Met behulp van een logboek, certificaten en uitgebreide 

werkkaarten met bijbehorende pictogrammen worden volgende thema's behandeld: 

 

- afdrogen en wegzetten van vaat 

- afwassen 

- boterham klaarmaken 

- jezelf wassen voor vrouwen 

- jezelf wassen voor mannen 

- oploskoffie zetten 

- koffie zetten met Senseo 

- plantenverzorging 

- stofzuigen 

- tafel dekken 

- tafel schoonmaken 

- thee zetten 

- toilet schoonmaken 

- vaatwasser inruimen 

- vaatwasser uitruimen 

- vegen 

 

De kracht van je Stem! Over democratie en burgerzin : basiseducatie 

- [auteur] Stuurgroep De kracht van je Stem. - Brussel : Vlaams Parlement, 2006. - handleiding 

(135 p.), cd-rom, werkmap (222 p.) 

 

'Democratische vorming en burgerzin' wordt hier op een specifieke manier ingevuld, rekening 

houdend met de doelgroep. Daartoe behoren vaak maatschappelijk kwetsbare mensen. Veel 

aandacht gaat naar ervaringsgericht leren, persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheden. 

Die zijn cruciaal voor integratie in de samenleving. De centrale boodschap is telkens "Ik tel mee". 

Het materiaal is opgebouwd rond zes leefsferen van de cursisten: het werk, het centrum, de 

school van de kinderen, het gezin, de vrije tijd, de politiek. Bij elke leefsfeer worden tips 

aangereikt voor een concreet lesverloop. De cd-rom bevat een pdf-versie van de handleiding en 

de werkmap. In de Werkmap voor de cursist basiseducatie wordt vertrokken vanuit de concrete 

leefwereld van de cursisten. Zes "leefsferen" komen daarbij aan bod: het werk, het centrum, de 

school van de kinderen, het gezin, de vrije tijd, de politiek. De centrale boodschap is telkens "Ik 

tel mee". De cursisten verwerven niet alleen nuttige kennis maar leren vooral sociale en 

communicatieve vaardigheden die hen vooruit kunnen helpen in de maatschappij. 

 

Praatplaten 

- [comp.] KleurRijker. - KleurRijker. - 4 A3 platen 
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Op de acht praatplaten is de woordenschat verwerkt die bij TaalCompleet A1 hoort.De 

Praatplaten gaan over dingen als school, wonen, eten en drinken, naar de dokter, kleding kopen, 

reizen, vakantie en vrije tijd. 

 

Kwartet en meer! 1 Hallo, De school, Wonen 

- [comp.] KleurRijker. - ISBN13 9789490807269 - KleurRijker. - 60 kaarten 

Prijs: 25,00 EUR (set van 3) 

- (Kwartet en meer!;vol. ) 

 

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. 

spelregels en extra spelsuggesties 

 

Kwartet en meer! 2 Eten en drinken, De dokter 
- [comp.] KleurRijker. - ISBN13 9789490807276 - KleurRijker. - 60 kaarten 

Prijs: 25,00 EUR (set van 3) 

- (Kwartet en meer!;vol. ) 

 

Kwartet en Meer! 2 bevat kwartetten rond eten en drinken en de dokter. 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. 

spelregels en extra spelsuggesties 

 

 

Kwartet en meer! 3 De kleren, Reizen, Vrije tijd 

- [comp.] KleurRijker. - ISBN13 9789490807283 - KleurRijker. - 60 kaarten 

Prijs: 25,00 EUR (set van 3) 

- (Kwartet en meer!;vol. ) 

 

Kwartet en Meer! 1 bevat kwartetten rond kleren, reizen,vrije tijd. 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. 
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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. 

spelregels en extra spelsuggesties 

 

Signaal lezen 8. De bus 
[auteur] Luesink, Jan ; [auteur] Sluijters, Henk ; [auteur] ten Dolle, Johan. - ISBN 90-735556-28-7 

- Doetinchem : Edudesk, 2005. - 38 p. 

 

"Signaal lezen" is een vaardigheid die past binnen het begrip sociale redzaamheid. Het is bedoeld 

voor het voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen, die niet of nauwelijks tot lezen komen. 

In hun dagelijkse lezen worden ze wel vaak met pictogrammen en signaalwoorden 

geconfronteerd. Op basis van dit gegeven zijn er een aantal pakketten samengesteld rond 

belevingen uit het dagelijks leven. Per onderwerp worden de meest relevante signaalwoorden 

aangeboden. Deze signaalwoorden of pictogrammen worden geïntroduceerd met een praatplaat. 

In een reeks werkbladen worden de woorden of pictogrammen steeds aangeboden volgens 

dezelfde lijn: isoleren - discrimineren - wendbaar maken - automatiseren. Aan het eind van de 

lessen kan de beheersing van de signaalwoorden worden getoetst. 

 

Spreektaal : Dag & tijd 

[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-151-4 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over dag & tijd: kloklezen, dagindeling, de dagen, de maanden. 

 

Spreektaal : Eten & drinken 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-154-5 - Utrecht : ncb, 2013. - 41 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over eten & drinken: bij de bakker, in een café, gezond eten. 

 

Taalklas.nl Plus : werkboek 
- [auteur] ETV.nl. - Rotterdam : Expertisecentrum ETV.nl, 2013. - 119 p. 

 

Het werkboek van Taalklas.nl Plus is geschikt voor NT1 en voor NT2. De oefeningen en de 

leesteksten gaan over alledaagse dingen, over Nederland en de Nederlanders. Elk hoofdstuk 

heeft een ander thema, bijvoorbeeld 'de buurt' of 'het water' of 'de bibliotheek'. Achterin het 

werkboek zijn de juiste antwoorden opgenomen. Zo kan het werkboek ook voor zelfstudie 

worden gebruikt. De bijbehorende oefeningen staan op www.oefenen.nl. 
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Wonen 
 

Beeldwoordenboek Housekeeping 
- [comp.] Horeca Vorming Vlaanderen. - Brussel : Horeca Vorming, 2015. - 100 p. 

Het beeldenwoordenboek bevat foto's van relevante vaktermen voor kamerpersoneel. Het boek  

begint met de hotelkamer, daarna volgt de badkamer en dan de publieke ruimte. In hoofdstuk 4  

komt poetsmateriaal aan bod en 5 gaat over (brand) veiligheid, pictogrammen, afval en milieu.  

Telkens wordt de corresponderende term in Nederlands, Frans en Engels vermeld. 

 

Communiceren met pictogrammen in sociale huisvesting 

- [auteur] Huis van het Nederlands Antwerpen. - Antwerpen : Huis van het Nederlands  

Antwerpen. 

 

In een gesprek met een laagtaalvaardige huurder vormen woorden soms een struikelblok.  

Pictogrammen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. In dit boekje vind je pictogrammen ivm:  

logo's, afval, poetsen, overlast, spelen, aan de balie. Je kunt dit boekje aanvragen via  

klaretaalrendeert. 

 

Huishouden en gereedschap : beeldplaten en kopieerbladen vocabular 

woordenschatplaatjes 
[auteur] Lehnert, Susanne ; [ill.] Busche-Brandt, Birgit. - [auteur] Schubi Lernmedien AG. - 

ISBN13 978-3-86723-234-0 - Schaffhausen : Schubi, 2010. - 86 p. 

 

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op alle leeftijden, voor het 

verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in vreemde talen, de orthopedagogie, 

taaltherapie en het werken met volwassenen. Deze map bevat kopieerbladen en werkbladen om 

te oefenen, kleuren en uit te beelden en 4 gekleurde beeldplaten (in de keuken - aan tafel - in de 

eetkamer - in de hobbyruimte - in de waskeuken), met alledaagse situaties. 

 

Ik ga verhuizen 

[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 978-90-8696-230-3 [paperback] - Amsterdam : 

Eenvoudig Communiceren, 2015. - 31 p., ill. 

 

Verhuizen begint met nadenken. En een heleboel beslissingen nemen. Over verf, meubels en 

gordijnen. Maar ook over verzekeringen, adreswijzigingen en een tv-aansluiting. Wat moet je 

allemaal regelen vóór je gaat verhuizen? Hoe zorg je dat het niet te duur wordt? En hoe maak je 

het gezellig in je nieuwe huis? Je leest het allemaal in dit boekje. 

 

Wonen: Hoe houd je je huis schoon? 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2005. 

- 27 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over schoonmaken. 

 
Wonen: Hoe ontmoet je buurtbewoners? 
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- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2006. 

- 23 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over contact leggen met buren. 

 

Werkboek opruimen en organiseren 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2631-0 - Antwerpen : Garant, 2011. - 30 p. 

 

Dit werkboek gaat over opruimen en organiseren: hoe je administratie op orde houden, je 

kleerkast opruimen, ... Het concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit 

het oplossingsgericht werken met normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis. 

 

Werkboek poetsen 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2638-9 - Antwerpen : Garant, 2011. - 71 p. 

 

Dit werkboek gaat over poetsen: stap voor stap wordt er gekeken welke producten, volgorde, 

frequentie, ... er gehanteerd kunnen worden voor de verschillende ruimtes die schoongemaakt 

moeten worden. Het concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit het 

oplossingsgericht werken met normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis. 

 

Werkboek wassen en strijken 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2639-6 - Antwerpen : Garant, 2011. - 30 p. 

 

Dit werkboek gaat over wassen, drogen en strijken van kledij. Het concept van deze reeks 

boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit het oplossingsgericht werken met normaal 

begaafde mensen met autismespectrumstoornis. 

 

Pictogenda Verhuisboek 
- [auteur] Visualisatiebureau Beeldwerk. - ISBN 90-313-4414-1 - Houten : Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2004. - 24 p. 

 

De naam Pictogenda is de verzamelnaam voor een serie praktische, dagelijkse hulpmiddelen 

waarin met afbeeldingen en pictogrammen wordt gecommuniceerd. Deze hulpmiddelen zijn 

bedoeld voor iedereen die zich moeilijk verstaanbaar kan maken, moeite heeft met lezen en 

schrijven en/of gebeurtenissen in de tijd te overzien. Het Pictogenda Verhuisboek is een 

werkboek met stickers en ruimte voor foto's en tekeningen waarin alle aspecten van de 

verhuizing aan bod komen. 

 

Werkboek keuken organiseren 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2632-7 - Antwerpen : Garant, 2011. - 27 p. 

 

Dit werkboek gaat over de organiastie van de keuken: voorraad, bergruimte, schoonmaak, afval, 

koken en boodschappen doen. Het concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is 

ontstaan vanuit het oplossingsgericht werken met normaal begaafde mensen met 

autismespectrumstoornis. 

 

Spreektaal : Wonen 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-148-4 - Utrecht : ncb, 2013. - 41 p. 

Prijs: 12,50 EUR 
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Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over wonen: soorten woningen, in huis, verhuizen, de volkstuin. 

 

Mijn huishouden 
[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962938 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2017. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. Hoe houd je je huis gezellig, schoon en 

veilig? Zonder dat het veel tijd kost? In dit boekje krijg je opruim- en schoonmaaktips voor elke 

kamer in je huis. Je krijgt tips hoe je geld en tijd kan besparen in je huishouden. 

 

 

Wablieft: de duidelijkste krant over sociaal wonen 
[Eindredacteur] Plichart, Ilona ; [Eindredacteur] Barki, Farida. - Mechelen : Wablieft, 2013. 

Prijs : 26 euro voor 48 nummers (per jaar) 

 

Elke week brengt Wablieft een krant uit in duidelijk Nederlands. Dit themanummer gaat over 

sociaal wonen. Wablieft schreef de krant in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW). 

 

 

 

Opvoeden 
 
De eerste hapjes van baby Adam 

- [auteur] AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) ; [auteur] Pharos. - Utrecht : Pharos, 

2018. - 11 p., ill. 

 

Dit beeldverhaal over gezonde voeding kunnen deskundigen in de gezinsbegeleiding,  

opvoedingsondersteuning en vroedkunde gebruiken in hun contact met laaggeletterde ouders  

met jonge kinderen. Adam is een baby van 4 maanden en krijgt zijn eerste oefenhapjes. Je kan dit  

beeldverhaal gratis downloaden op de website van Pharos 

 

Mijn computer is leuk! Laagdrempelige mediaopvoedondersteuning voor ouders met 
jonge kinderen 

[auteur] van Leeuwen, Marjolijn [handleiding] ; [ill.] Nobel, Anke. - Utrecht : Pharos, 2014. - 

voorleesboekje (11 p.), handleiding (39 p.) 

 

Het voorleesboekje 'Mijn computer is leuk' biedt op een speelse manier 

mediaopvoedondersteuning aan ouders met jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar). Het boekje is 

geschikt voor alle ouders, inclusief ouders die moeite hebben met lezen of met de Nederlandse 

taal. Tijdens het voorlezen komen ouders met hun kinderen aan de praat over o.a. spelletjes en 

skypen, reclame, op tijd stoppen met de computer en lekker buiten spelen. Samen met een 

handleiding dient het voorleesboekje als basis voor themabijeenkomsten over mediawijsheid. 

Bijvoorbeeld op de basisschool, in de bibliotheek, in het buurthuis, op een peuterspeelzaal of 

tijdens een taalles. De handleiding geeft leerkrachten, opvoedadviseurs, mediacoaches of 

oudercontactpersonen suggesties voor de invulling van de bijeenkomst. Uitwisseling tussen 

ouders onderling staat hierbij centraal. Digitale vaardigheden en technische kennis zijn niet 
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nodig. Het boekje kan als hardcopy besteld worden of, samen met de handleiding en een 

bijpassende powerpoint gratis gedownload worden via de website van Pharos. 

 

Soms heeft je kind een probleem: met wie kan je praten? 
[ill.] Nobel, Anke. - [auteur] Pharos. - Pharos, (2017) ; Wijkteam Amersfoort, (2017) ; Stichting al 

Amal, (2017). - 21 p. 

 

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

beeldverhaal worden diverse gezinnen afgebeeld en de problemen waarmee ze kampen. Op de 

laatste pagina wordt verwezen naar (Nederlandse) organisaties waar ze terecht kunnen. Dit kan 

eenvoudig aangepast worden naar een Belgische context. De verhalen zijn ook als video met 

beeld en Nederlandstalige voice-over beschikbaar op Youtube. 

 

Kind in beeld : contraceptie 

- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, 2009. - map [7] p., handleiding [14] p., ill. 

 

De reeks Kind in Beeld is pictografisch materiaal van Kind en Gezin voor anderstalige, mentaal 

gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in beperkte mate toegang hebben tot 

de schriftelijke informatie van K&G. De thema's waarrond Kind en Gezin werkt, worden aan de 

hand van kernboodschappen weergegeven in de vorm van foto's, tekeningen en schema's. Het 

thema van deze map is contraceptie. Aan bod komen de bevruchting, tijdelijke contraceptie en 

definitieve contraceptie. Een handleiding voor de begeleider kan gedownload worden. 

 

Kind in beeld: Gezinsplanning 

- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, (2017). 

 

In Kind in Beeld wordt een minimum aan taal gebruikt om boodschappen ook toegankelijk te 

maken voor die gesprekken waar taal een drempel is. Deze publicatie ondersteunt het gesprek 

tussen tussen cliënt en hulpverlener over gezinsplanning. Het materiaal is echter ook geschikt 

voor gesprekken over contraceptie in andere contexten, bv. het onderwijs. 

 

Kind in beeld : kinderopvang 
- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, 2009. - map 9 p., handleiding [13] p., ill. 

Prijs: 7,00 EUR 

 

De reeks Kind in Beeld is pictografisch materiaal van Kind en Gezin voor anderstalige, mentaal 

gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in beperkte mate toegang hebben tot 

de schriftelijke informatie van K&G. De thema's waarrond Kind en Gezin werkt, worden aan de 

hand van kernboodschappen weergegeven in de vorm van foto's, tekeningen en schema's. Het 

thema van deze map is kinderopvang. Aan bod komen het belang van kinderopvang, de soorten 

kinderopvang, een dag in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Een handleiding voor de 

begeleider kan gedownload worden. 

 

Kind in beeld : veiligheid 

- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, 2014. - map 11 p., handleiding [10] p., ill. 

 

De reeks Kind in Beeld is pictografisch materiaal van Kind en Gezin voor anderstalige, mentaal 

gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in beperkte mate toegang hebben tot 

de schriftelijke informatie van K&G. De thema's waarrond Kind en Gezin werkt, worden aan de 

hand van kernboodschappen weergegeven in de vorm van foto's, tekeningen en schema's. Het 

thema van deze map is veiligheid. De map ondersteunt het gesprek tussen ouder en 

dienstverlener. Een handleiding voor de begeleider kan gedownload worden. 

 

Kind in beeld : verzorging 
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- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, 2014. - map 11 p., handleiding [10] p., ill. 

 

De reeks Kind in Beeld is pictografisch materiaal van Kind en Gezin voor anderstalige, mentaal 

gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in beperkte mate toegang hebben tot 

de schriftelijke informatie van K&G. De thema's waarrond Kind en Gezin werkt, worden aan de 

hand van kernboodschappen weergegeven in de vorm van foto's, tekeningen en schema's. Het 

thema van deze map is verzorging van de baby. De map ondersteunt het gesprek tussen ouder 

en dienstverlener. Een handleiding voor de begeleider kan gedownload worden. 

 

Kind in beeld : zwangerschap 
- [auteur] Kind & Gezin. - Brussel : Kind & Gezin, 2009. - map 42 p., handleiding 84 p., ill. 

 

De reeks Kind in Beeld is pictografisch materiaal van Kind en Gezin voor anderstalige, mentaal 

gehandicapte of (functioneel) analfabete ouders die slechts in beperkte mate toegang hebben tot 

de schriftelijke informatie van K&G. De thema's waarrond Kind en Gezin werkt, worden aan de 

hand van kernboodschappen weergegeven in de vorm van foto's, tekeningen en schema's. Het 

thema van deze map is zwangerschap. Aan bod komen gezonde voeding, levenswijze, beleving, 

ongemakken en alarmsignalen, geboorte en nazorg. De ontwikkeling van het kind en de 

zwangerschap, de fasen van de geboorte en de te vervullen formaliteiten inzake sociale 

wetgeving worden weergegeven via een tijdlijn. Een handleiding voor de begeleider kan 

gedownload worden. 

 

Vrijetijdsactiviteiten voor jouw zoon/dochter : informatie voor ouders van anderstalige 
nieuwkomers 

- [auteur] Kom-Pas. - Gent : Kom-Pas / Inburgering. - [4]p. 

 

Deze brochure geeft ouders van nieuwkomers (+12 jaar) informatie over vrijetijdsactiviteiten 

voor hun zoon of dochter. Met behulp van pictogrammen en eenvoudige tekst wordt uitgelegd 

welke activiteiten er bestaan, wat het doel/de zin is van eraan deel te nemen, hoeveel het kost en 

hoe Inburgering Gent kan helpen. De brochure is gericht naar ouders die in Gent en omgeving 

wonen, maar kan ter inspiratie dienen voor al wie anderstalige ouders wil informeren over het 

onderwerp. 

 

Wablieft: de duidelijkste krant over opvoeden 
[Eindredacteur] Plichart, Ilona ; [Eindredacteur] Barki, Farida. - Mechelen : Wablieft, 2010. 

Prijs : 26 euro voor 48 nummers (per jaar) 

 

Elke week brengt Wablieft een krant uit in duidelijk Nederlands. Dit themanummer gaat over 

opvoeden. Wablieft schreef de opvoedingskrant samen met Kind en Gezin, Vocvo, Klasse voor 

Ouders en Federatie Centra Basiseducatie. Bij deze krant hoort een lesbrief met tips voor 

docenten. 

 

Wablieft: de duidelijkste krant : week van de opvoeding 
[Eindredacteur] Plichart, Ilona ; [Eindredacteur] Barki, Farida. - Mechelen : Wablieft, 2012. - 12 

p. 

 

Elke week brengt Wablieft een krant uit in duidelijk Nederlands. Dit themanummer gaat over 

opvoeden. Aan bod komen de volgende onderwerpen: taalontwikkeling, thuistaal, 

ouderbetrokkenheid bij de school, samen opvoeden, feestjes, zingen en vertellen. Wablieft 

schreef de opvoedingskrant samen met Kind en Gezin, Vocvo, Klasse voor Ouders en Federatie 

Centra Basiseducatie. Bij de krant hoort een lesbrief met tips voor docenten. 
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Gezondheid (fysiek, mentaal, seksueel) 
 
Argumentenkaartjes: zo overtuig je ouders van het belang van sport en bewegen 
- Kenniscentrum Sport, (2017). 

10 kaartjes, handleiding, blad met kaartjes om te kopiëren 

- (Als je wilt dat een boom recht groeit, moet je de wortels goed planten: inwoners van Zaanstad 

Zuidoost over het recept van een gezonde opvoeding / Pharos. - (2017)) 

 

Deze argumentenkaartjes zijn bedoeld om ouders ervan te overtuigen dat sport en bewegen  

ontzettend leuk en belangrijk is voor hun kind. Met de Argumentenkaartjes krijg je meer inzicht  

in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Van daaruit werk je aan het betrekken van  

ouders. Je start hierbij niet bij wat je zelf belangrijk vindt, namelijk sport en bewegen, maar bij het  

perspectief van de ouder. De ouder die het misschien veel belangrijker vindt dat zijn kind nieuwe  

vriendjes maakt, niet te druk of te agressief is of leert omgaan met regels. Je laat ouders vertellen  

over wat zij belangrijk vinden en gaat daarover het gesprek met hen aan. Daarna kijk je pas welke  

bijdrage sport en bewegen kan leveren aan de wensen en behoeften van de ouder. Je kunt de  

kaartjes inzetten tijdens één op één contacten met ouders, maar ook in groepsverband.  

Bijvoorbeeld bij een ouderbijeenkomst, ouderactiviteit, een voortgangsgesprek of een tien-  

minuten- gesprek. 

 

Begrijp je lichaam : eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en 

veelvoorkomende gezondheidsproblemen voor laaggeletterde patiënten 
- [auteur] CBO ; [auteur] Pharos ; [auteur] Stichting Lezen & Schrijven ; [auteur] Nederlands 

Huisartsen Genootschap ; [auteur] Landelijke Huisartsen Vereniging ; [auteur] Stichting 

Expertisecentrum ETV.nl. - Utrecht : CBO, 2012. - 5 + 11 + 12 + 18 +7 + 6 + 6 + 7p. 

 

Begrijp je Lichaam is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het  

menselijk lichaam en veel voorkomende ziektebeelden. De afbeeldingen ondersteunen de  

voorlichting en uitleg aan patiënten die onvoldoende kunnen lezen en schrijven en beperkt  

gezondheidsvaardig zijn. De webversie van de map kan eenvoudig ingezet worden tijdens het  

spreekuur. 

 

Hoe kan ik U helpen? Beeldwijzer thuiszorg 
[auteur] Dencheva, Elka. - Gent : Intercultureel Netwerk Gent, 2011. - 72 p. 

 

Beeldwijzer Thuiszorg is een beeldwoordenboek dat de communicatie tussen verzorgenden en 

zorgvragers ondersteunt. Het heeft tot doel om de communicatie omtrent verzorgingstaken te 

vergemakkelijken door pictogrammen en foto's te gebruiken. De meest courante begrippen en 

situaties rond thuiszorg komen aan bod. Het beeldmateriaal is verdeeld in vijf categorieën: 

persoonsverzorging, medisch, huishouden, administratie, eten en drinken. Het is een flexibel 

instrument dat gemakkelijk gepersonaliseerd kan worden. 

 

Geweld is niet gewoon : ken uw recht, zoek hulp 
- [auteur] Pharos. - Utrecht : Pharos, 2014. - handleiding (55 p.), dvd, 7 folders 

 

Dit voorlichtingspakket over gendergerelateerd geweld is bedoeld voor asielzoekers en  

vluchtelingen. Het bestaat uit een dvd, een handleiding voor voorlichters en een folder in 7 talen  

(Nederlands, Engels, Frans, Somalisch, Arabisch, Farsi en Chinees). De dvd bevat vijf korte  

scènes waarin acteurs op non-verbale wijze steeds een andere vorm van gender gerelateerd  

geweld tonen. Naast eergerelateerd geweld zijn dat huiselijk geweld, seksuele intimidatie,  

gedwongen prostitutie en discriminatie tegen homoseksuelen. Ieder fragment sluit af met een  

animatie over wat wel en niet mag volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Als laatste deel  
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biedt de animatie Ken uw recht - zoek hulp informatie over hulpmogelijkheden in Nederland. De  

handleiding bij de dvd biedt de voorlichter per getoonde geweldsvorm extra informatie voor de  

doelgroep, enkele tips en hulpmogelijkheden en de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook bevat  

het per scène suggesties voor de nabespreking. 

 

Gezond bezig met taal: Makkelijk leesbare teksten over gezondheid Met oefeningen 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-172-6 - Amsterdam : Eenvoudig 

Communiceren, 2014. - 86 p. 

 

Gezond bezig met taal is een werkboek om te oefenen met lezen en taal. Lezen is belangrijk voor  

de woordenschatontwikkeling. Door deze makkelijke en interessante teksten te lezen en de  

opdrachten naast de leesteksten te maken komt de leerling/cursist op een hoger niveau (boven  

A2/1F). De teksten uit dit werkboek gaan allemaal over onderwerpen uit de gezondheidssfeer.  

Denk aan tips voor gezond leven, informatie over hart- en vaatziekten, longproblemen en  

oorzaken daarvan, psychische problemen, leerproblemen, Eerste Hulp bij Ongelukken, veilig met  

blootstelling aan zonlicht omgaan etc. 

 

Gezond Leven Spel 

[auteur] van Leeuwen, Astrid ; [auteur] Stegerhoek, Rene. - Woerden : NIGZ, 2004. - tas met 

spelbord, pionnen, dobbelsteen, docentenhandleiding + ondersteuningsmateriaal, weegwijzer, 

taillemeter, checklist inhoud, 3 kaartensets: set Seksuele Gezondheid (68 vraagkaarten, 4 blanco 

kaarten), set Gezondheidszorg (68 vraagkaarten, 22 prenten, 4 blanco kaarten), set Leefstijl (68 

vraagkaarten, 7 prenten, 4 blanco kaarten) 

 

Een methode om groepsvoorlichting te geven over diverse facetten van gezond leven. Het spel is 

opgedeeld in drie hoofdthema's: leefstijl (voeding, bewegen, overgewicht en roken), 

gezondheidszorg in Nederland (inclusief zelfzorg) en seksuele gezondheid. Er wordt gespeeld 

met een spelbord met vragen. De vragenkaartjes bevatten kennis-, discussie-, actie- en 

meningsvragen. De vragen zijn gesteld in eenvoudig Nederlands (NT2). Het spel is inzetbaar bij 

de voorlichting aan diverse doelgroepen: (multiculturele) groepen allochtonen, 

asielzoekers/vluchtelingen, mensen met een lage sociaal-economische status en jongeren. De 

onderwerpen die in het spel aan de orde komen kunnen in diverse settings worden behandeld: 

in de wijk, op school (leerlingen alsook ouderavonden), opvangcentra etc.. Het spel kan het beste 

onder begeleiding van een spelleider worden gespeeld. 

 

Gezondheid: Hoe ga je om met ziektes? 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2005. 

- 23 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over ziekzijn, doktersbezoek, ... 

 

Gezondheid: Hoe verzorg je jezelf? 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2005. 

- 23 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over het verzorgen van je lichaam. 
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Gezondheidszorg in België 
- [auteur] OCMW Antwerpen. - Antwerpen : OCMW Antwerpen, 2011. - 40 [+6] p. 

 

OCMW Antwerpen ontwikkelde deze map met fiches over het systeem van gezondheidszorg in 

België. Deze fiches in eenvoudige taal en met veel foto's helpen begeleiders, hulpverleners of 

maatschappelijk werkers om de soms moeilijke termen uit te leggen aan specifieke doelgroepen. 

De nadruk wordt gelegd op het gebruik van de huisdokter en de voorzieningen daarrond (in 

België). De informatie over de huisdokter is ook gebundeld in een folder. De folder is vertaald in 

zestien verschillende talen. 

 

Zwanger zijn en bevallen : praktische tips in gewone taal 
[auteur] Van Deursen, Marja ; [auteur] van Os, Wilma. - ISBN13 978-90-8696-035-4 - 

Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2008. - 56 p. 

 

Zwanger zijn en bevallen is niet alleen geschikt voor mensen van buitenlandse afkomst, maar 

voor iedereen die reguliere zwangerschapsboeken te moeilijk vindt. Dit kunnen ook mensen zijn 

met een lees- of leerachterstand. Zwanger zijn en bevallen is makkelijk te lezen. De zinnen zijn 

kort en de pagina's zijn overzichtelijk. Heldere tekeningen en foto's illustreren de tekst. Het boek 

beschrijft in eenvoudige woorden wat er in het lichaam gebeurt tijdens de zwangerschap en bij 

de bevalling. Ook wordt beschreven welke verschijnselen normaal zijn en welke niet. Zo weten 

aanstaande moeders en vaders wanneer ze een arts of verloskundige moeten bellen. 

 

Kook het lekker zelf 

[auteur] Cornelissen, Sandra. - ISBN13 978-90-8850-704-5 - Amsterdam : SWP, 2017. - 157 p., 

ill. 

 

Kookboek in een heldere instructietaal met paginagrote foto's en afbeeldingen. Met duidelijke 

stappenplannen en pictogrammen. Er zijn 10 gerechten uitgewerkt in dit boek. 

 

Lekker en gezond : heerlijke recepten voor weinig geld 

- [auteur] KAV De Praktische School ; [auteur] Wablieft. - ISBN13 978-90-223-2658-9 - 

Antwerpen : Manteau, 2011. - 126 p. (leesboek), daisy-rom, ill. 

 

De Wablieft-boeken zijn vlotte en makkelijke boeken in duidelijke taal voor volwassen 

beginnende lezers. De boeken zijn ook ingesproken op cd-rom. In dit kookboek vind je hapjes, 

voorgerechten, hoofdgerechten en desserts die makkelijk bereid kunnen worden met producten 

die niet veel kosten. 

 

Spreektaal : Gezondheid 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-153-8 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 tot A1+) wil 

ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig 

te gebruiken. Deze module gaat over gezondheid: ziek zijn, de huisarts, de apotheek, gezond 

bewegen. 

 

Pictogenda Ziekenhuisboek 
- [auteur] Visualisatiebureau Beeldwerk. - ISBN 90-313-4817-1 - Houten : Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2006. - veelv. gepag. 

 

De naam Pictogenda is de verzamelnaam voor een serie praktische, dagelijkse hulpmiddelen 

waarin met afbeeldingen en pictogrammen wordt gecommuniceerd. Deze hulpmiddelen zijn 
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bedoeld voor iedereen die zich moeilijk verstaanbaar kan maken, moeite heeft met lezen en 

schrijven en/of gebeurtenissen in de tijd te overzien. Het Pictogenda Ziekenhuisboek is een 

werkboek met stickers en ruimte voor foto's en tekeningen waarin alle aspecten van een 

ziekenhuisopname aan bod komen. 

 

Van beugel tot burn-out : 20 verhalen over gezondheid 
[redacteur] Jacquot, Jérôme. - ISBN13 978-90-8696-011-8 - Amsterdam : Eenvoudig 

Communiceren, 2007. - 47 p. 

 

Op een toegankelijke, heldere manier komt in Van beugel tot burn-out de meest essentiële 

informatie aan bod over de meest uiteenlopende gezondheidskwesties. Onderwerpen als: griep, 

voeding, geslachtsziekten, depressie en alcohol. De opmaak is eenvoudig. De verhalen zijn 

volgens een vaste, doorzichtige structuur geschreven. Daarnaast staat Van beugel tot burn-out 

vol praktische tips en verwijzingen naar informatieve websites. 

 

 

Vrije tijd 
 

Goed verhaal : werkboek over lezen 

[auteur] van Veelen, Remke. - ISBN13 9789086962655 - Amsterdam : Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren, 2016. - 95 p. 

 

Dit werkboek over lezen bestaat uit twee delen: in het eerste deel wordt ingezoomd op verhalen 

vertellen, beluisteren,(voor)lezen, ... en wordt de cursist uitgenodigd een lees- en kijkbio bij te 

houden. In het tweede deel wordt gekeken hoe een verhaal in elkaar steekt: a.d.h.v. opdrachten 

bij een zelf uitgekozen leesboek ontdekt de cursist hoe een verhaal in elkaar steekt (titel, 

onderwerp, personages, dialogen, verteller, ...) . 

 

Ik ga op reis 

[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086963249 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2018. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. In dit deel gaat het over vakantie: als je 

op vakantie gaat heb je geld nodig, een reisplan, welke documenten heb je nodig, hoe kies je een 

fijne vakantieplek, hoe ga je op reis, ... zijn onderwerpen die allemaal aan bod komen. 

 

Yasir Hierrr 
- [medew.] VeiligheidNL ; [medew.] Centraal Orgaan opvang asielzoekers ; [medew.] Pharos ;  

 

De vlog Yasir Hierrr is gericht op jonge nieuwkomers en vestigt op een laagdrempelige, speelse 

manier de aandacht op zwemveiligheid. Yasir uit Somalië, Muayad uit Syrië en Robiel uit Eritrea 

spelen de hoofdrol in de vierdelige serie Yasir Hierrr. De drie vrienden maken van alles mee in 

Nederland en komen op allerlei plekken in aanraking met zwemwater. Uit onderzoek blijkt dat 

jongeren van 12-18 jaar die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. 

Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- 

en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal. 

bekijk de vlog hier 

 

Top 15 : Spannende sporten 
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[comp.] Steutel, Willemijn. - [auteur] Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-235-8 - 

Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2016. - 37 p., ill. 

In dit boek worden de populairste sporten op een begrijpelijke manier beschreven. Welke 

sporten kun je bijvoorbeeld allemaal doen op een paard? Wat zijn de regels van volleybal? En 

waar moet je aan denken als je gaat hardlopen? Een greep uit de andere sporten die aan bod 

komen: boksen, judo, rugby, schaatsen en turnen. Over elke sport worden leerzame vragen aan 

de lezer gesteld. Er staan ook leuke weetjes in het boek. Leesniveau A2/1F 

 

Top 15 : Bijzondere musea 

[comp.] Steutel, Willemijn. - [auteur] Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-237-2 - 

Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2017. - 37 p., ill. 

 

In dit boek worden de meest interessante musea van Nederland in eenvoudige taal besproken. 

In dit boek worden over alle musea leerzame vragen aan de lezer gesteld. Leesniveau A2/1F. 

 

Pictogenda Vakantieboek 

- [auteur] Visualisatiebureau Beeldwerk. - ISBN 90-313-4612-8 - Houten : Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2005. - veelv. gepag. 

 

De naam Pictogenda is de verzamelnaam voor een serie praktische, dagelijkse hulpmiddelen 

waarin met afbeeldingen en pictogrammen wordt gecommuniceerd. Deze hulpmiddelen zijn 

bedoeld voor iedereen die zich moeilijk verstaanbaar kan maken, moeite heeft met lezen en 

schrijven en/of gebeurtenissen in de tijd te overzien. Het Pictogenda Vakantieboek is een 

werkboek met stickers en ruimte voor foto's en tekeningen dat op vakantie gaan overzichtelijker 

maakt. 

 

Mijn vrije tijd 
[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962617 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2016. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. Gamen, muziek luisteren, winkelen. In je 

vrije tijd kun je doen wat je wil. Toch is het niet altijd makkelijk om te kiezen. Tim weet er alles 

van. Dit boek staat vol tips om het leuk te hebben in je vrije tijd. Je leest over hobby's, sport en 

afspreken met vrienden. En wat doe je als anderen zich zorgen maken over wat jij doet in je vrije 

tijd? 

 

Spreektaal : Reizen 

[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-157-6 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over reizen: de bus, op straat, de auto, de fiets. 

 

Spreektaal : Vrije tijd 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-156-9 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over vrije tijd: een feest, het zwembad, de bibliotheek, een dagje uit. 
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Informatiegeletterdheid 
 

Ik doe mijn administratie 
[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962921 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2017. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. In dit deel gaat het over je administratie 

op orde houden: hoe berg je je post op, in huis en op je computer. Hoe vul je formulieren in? Hoe 

vraag je hulp aan bij je administratie? 

 

Informatie: hoe zoek je iets op? 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2005. 

- 27 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over het zoeken naar informatie. 

 

Het internet en ik 
[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962297 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2015. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. In dit boek vertelt Roy hoe je veiliger 

kan internetten: over het invoeren van een wachtwoord, cybercrime, webwinkels, privacy, ... 

Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig communiceren. 

 

 

Geld 
 

Budgetspel : koffer vol met tips en verrassingen 
- BIZ Limburg. - handleiding, spelbord (4-delig), 13 personagekaarten, 20 kaarten 'akkoord', 20 

kaarten 'niet akkoord', 4 kaarten 'vaste kosten', 50 kaarten 'variabele kosten', 16 kaarten 

'winkelkar', 10 promotiekaarten, 29 kans- en gelukskaarten, 4 pionnen, 1 dobbelsteen, 

kopieerblad 'budgetblad' 

 

Het Budgetspel laat jongeren gedurende een tweetal uren nadenken over wat er allemaal bij k 

omt 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  
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websites en organisaties. Waarborg: 50 euro. 

 

Geld: Hoe regel je bankzaken? 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2007. - 31 p. 

 

In het kader van schuldpreventie heeft uitgeverij Eenvoudig Communiceren een reeks over geld  

gemaakt. De drie delen Hoe regel je bankzaken?, Op welke manieren kun je betalen? en Wat  

moet je weten als je gaat winkelen? maken de lezer vertrouwd met het doen van aankopen, de  

verschillende manieren van betalen en het openen van een bankrekening. De serie is speciaal  

geschreven voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het regelen van Nederlandse  

geld- en bankzaken (zoals bijvoorbeeld inburgeraars) en voor mensen die door hun  

laaggeletterdheid moeite hebben met het omgaan met geld. Elk deel heeft een woordenlijst  

achterin. Het taalgebruik is uiteraard eenvoudig en een pagina bevat niet teveel tekst. 

 

Geld: Hoe voorkom je schulden? 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 3de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2006. 

- 27 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp  

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg,  

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de  

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de  

tekeningen helder. Dit boekje gaat over het voorkomen van schulden. 

 

Geld: Op welke manieren kun je betalen? 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2007. - 23 p. 

 

In het kader van schuldpreventie heeft uitgeverij Eenvoudig Communiceren een reeks over geld  

gemaakt. De drie delen Hoe regel je bankzaken?, Op welke manieren kun je betalen? en Wat  

moet je weten als je gaat winkelen? maken de lezer vertrouwd met het doen van aankopen, de  

verschillende manieren van betalen en het openen van een bankrekening. De serie is speciaal  

geschreven voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het regelen van Nederlandse  

geld- en bankzaken (zoals bijvoorbeeld inburgeraars) en voor mensen die door hun  

laaggeletterdheid moeite hebben met het omgaan met geld. Elk deel heeft een woordenlijst  

achterin. Het taalgebruik is uiteraard eenvoudig en een pagina bevat niet teveel tekst. 

 
Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen? 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2007. - 27 p. 

 

In het kader van schuldpreventie heeft uitgeverij Eenvoudig Communiceren een reeks over geld  

gemaakt. De drie delen Hoe regel je bankzaken?, Op welke manieren kun je betalen? en Wat moet  

je weten als je gaat winkelen? maken de lezer vertrouwd met het doen van aankopen, de  

verschillende manieren van betalen en het openen van een bankrekening. De serie is speciaal  

geschreven voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het regelen van Nederlandse  

geld- en bankzaken (zoals bijvoorbeeld inburgeraars) en voor mensen die door hun  

laaggeletterdheid moeite hebben met het omgaan met geld. Elk deel heeft een woordenlijst  

achterin. Het taalgebruik is uiteraard eenvoudig en een pagina bevat niet teveel tekst. 

 

GeldWeg : themakoffer omgaan met geld 
- [auteur] OCMW Zottegem ; [auteur] Provincie Oost-Vlaanderen. - ISBN13 978-90-5718-267-9 - 

Brussel : Politeia, 2013. - handleiding (39 p.), cd-rom, 5 spelfiches, 5 x winkelkrant, 4 x 20 

kaartjes producten, budgetplanners/boodschappenlijstje, 5 pionnen, 2 dobbelstenen, 

dubbelzijdig spelbord 
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De themakoffer GeldWeg wil lagere schoolkinderen spelenderwijs financieel geletterd maken.  

GeldWeg is een eenvoudig bordspel dat kan gespeeld worden op verschillende niveaus,  

aangepast aan de opgedane kennis en vaardigheden van elke leeftijd. Kinderen uit de eerste  

graad leren hoe je geld kan uitgeven zodat er naast voeding en kledij toch nog centjes over zijn  

om iets leuk te doen. Kinderen uit de tweede en derde graad maken stilaan kennis met het echte  

leven: verborgen verleiders, de mogelijkheden en gevaren van reclame, leningen en kopen op  

krediet. Het overzicht behouden en een grondige budgetplanning vormen hierbij de uitdaging.  

Hoewel de opdrachten vooral gericht zijn op de lagere school, is GeldWeg mits kleine  

aanpassingen ook goed geschikt voor financiële educatie in de eerste graad van het secundair  

onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs. 

 

Ik regel mijn geldzaken 
[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 978-90-8696-228-0 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2015. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. In dit boek vertelt Polly hoe je zelf al je 

geldzaken kan regelen: over inkomsten en uitgaven, over rekeningen betalen en sparen, over 

lenen en schulden hebben. Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij 

eenvoudig communiceren. 

 

Werkboek omgaan met geld 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2641-9 - Antwerpen : Garant, 2011. - 48 p. 

 

Dit werkboek gaat over efficiënt omgaan met geld: in een stapsgewijze opbouw wordt uitleg 

gegeven over inkomsten en uitgaven, over het bijhouden van een kasboek, over bankzaken en 

verzekeringen. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke pictogrammen en heldere tips. Het 

concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit het oplossingsgericht 

werken met normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis. 

 

Over schulden gesproken : verhalen uit de praktijk 
[auteur] Van der Stege, Sandra. - ISBN13 978-90-8696-277-8 - Amsterdam : Eenvoudig 

Communiceren, 2016. - 88 p. 

 

Of je nou arm of rijk bent, met geld omgaan moet je leren voordat het te laat is. Dat blijkt ook uit 

deze bundel interviews met mensen die tot hun grote schrik in de schulden zijn gekomen. In de 

schulden raken, het kan iedereen overkomen. Maar hoe zorgen je ervoor dat je schulden niet de 

spuigaten uitlopen? De openhartige gesprekken met de mensen die over hun schulden willen 

vertellen, komen eigenlijk allemaal uit op hetzelfde advies: Praat over je schulden en zoek hulp! 

Schaam je niet. Als je om hulp vraagt, heb je de grootste kans om snel uit de schulden te komen. 

 

Spreektaal : Geld 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-146-0 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 tot A1+) wil 

ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig 

te gebruiken. Deze module gaat over geld: hoeveel kost het, geld uit de automaat halen (geld 

pinnen), diefstal, zuinig zijn. 
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Werk 
 

Hygiëne op het werk. Hoe doe je dat? 
[auteur] van der Zedde, Maartje. - ISBN13 978-90-8696-093-4 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2009. - 27 p. 

 

De serie Op het werk behandelt sociale vaardigheden en omgangsvormen op de werkvloer. 

Vooral voor mensen met weinig werkervaring zijn deze boeken een nuttige bron van informatie. 

Dit boekje gaat over hygiëne op het werk. Het geeft regels voor hygiënisch werken in het 

algemeen en regels voor persoonlijke hygiëne. Met leuke interviews, tips en een kennistest. 

 

Werken in de bouw. 
[auteur] Van de Broek, A.. - [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : 

Eenvoudig Communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Welke beroepen heb je allemaal in de bouw? En hoe belangrijk is veiligheid op de werkplek? De 

nieuwste stagegids Werken in de Bouw geeft antwoord op deze vragen. Ook bevat de gids 

interviews met drie leerlingen die stage lopen in de bouw en een interview met tv-presentator 

Dennis Mulder. Hij is sinds 2000 presentator en timmerman in het RTL5-programma Woon en 

Klusmagazine. Verder staat er een ondersteunende woordenlijst en informatie en tips over 

werken in de bouw. Werken in de Bouw is helder vormgegeven met functionele foto's en 

illustraties. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de stagegids 'Werken 

in de keuken' in de klas te behandelen. 

 

 

Werken in de keuken voor het praktijkonderwijs 

[Eindredacteur] Oost Lievense, Nicolet ; [auteur] Van de Broek, A.. - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2005. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes vind je 

informatie over de verschillende plekken waar je stage kunt lopen. Dit boekje gaat over werken 

in de keuken. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de stagegids 

'Werken in de keuken' in de klas te behandelen. 

 

Werken in de keuken voor het VMBO 
[Eindredacteur] Oost Lievense, Nicolet ; [auteur] Van de Broek, A.. - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes vind je  

informatie over de verschillende plekken waar je stage kunt lopen. Dit boekje gaat over werken 

in de keuken. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de stagegids 

'Werken in de keuken' in de klas te behandelen. 

 

Werken in de schoonmaak. 
- [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-092-7 - Amsterdam : 

Eenvoudig Communiceren, 2009. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Deze stagegids voor het Praktijkonderwijs legt uit wat een leerling zoal moet kunnen als hij of zij 

in de schoonmaak wil werken. Poetsdiva Marja Middeldorp van het tv-programma Hoe schoon is 

jouw huis? vertelt waarom zij in de schoonmaak werkt en geeft handige tips. Ook bevat deze gids 

interviews met leerlingen die al stage hebben gelopen in de schoonmaak, een verklarende 

woordenlijst en een kennisquiz. 
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Werken in de techniek : stagegids voor het praktijkonderwijs 

[auteur] van der Brugh, Anouk. - [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-

90-8696-131-3 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2012. - 27 p. 

 

Welke beroepen heb je allemaal in de techniek? En hoe belangrijk is veiligheid op de werkplek? 

De stagegids Werken in de Techniek geeft antwoord op deze vragen. Dit is het negende deel in 

de serie stagegidsen voor het praktijkonderwijs. In Werken in de Techniek lees je over de stage 

van Ryan bij een luchttechniek bedrijf. En over de stage van Firat die fietsen repareert. Tenslotte 

komt Vincent aan het woord. Hij vertelt over zijn stage bij de Kwik-Fit. Daarnaast lees je ook een 

mooi interview met de bekende autocoureur Mike Verschuur. Hij vertelt hoe belangrijk 

monteurs zijn voor hem. Hij heeft zelf een team van 4 monteurs, die ervoor zorgen dat zijn hele 

auto prima in orde is. Verder vind je een ondersteunende woordenlijst en informatie en tips over 

werken in de techniek. De stagegids is helder vormgegeven met functionele foto's en illustraties. 

 

Werken in de uiterlijke verzorging : stagegids voor het praktijkonderwijs 
[auteur] van Helsdingen, Linda. - [redacteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 

978-90-8696-165-8 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2013. - 27 p. 

 

Deze stagegids voor het Praktijkonderwijs legt uit wat een leerling zoal moet kunnen als hij of zij 

in de uiterlijke verzorging wil werken. De gids bevat interviews met leerlingen die al stage 

hebben gelopen in de sector en een interview met een ervaren kapster. Het bevat ook een 

verklarende woordenlijst en een kennisquiz. 

 

Werken in de winkel. 

[auteur] van den Broek, Ad. - [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : 

Eenvoudig Communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 6 p. (lesbrief) 

 

Deze gids geeft de leerlingen inzicht en tips over stages in diverse winkels. Drie leerlingen 

worden geïnterviewd op hun stageplek in onder meer een supermarkt en een kledingwinkel. 

Verder verschaft de gids een ondersteunende woordenlijst en informatie en tips over het 

omgaan met klanten en zaken als bedrijfskleding, uiterlijke verzorging en presentatie. Tot slot 

een interview met Mary Borsato, de moeder van Marco Borsato, over haar succesvolle winkel 

met bruidskleding in Alkmaar. De stagegids is helder vormgegeven met functionele foto's en 

illustraties. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de stagegids 'Werken 

in de winkel' in de klas te behandelen. 

 

Werken in de zorg. 

[auteur] van den Broek, Ad. - [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam :  

Eenvoudig Communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 4 p. (lesbrief) 

 

De stagegids is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van de praktijklessen op school, ter 

voorbereiding op de stage en als goede hulp bij de beroepskeuze van de leerlingen. Dit boekje 

gaat over werken in de zorg. Je leest ook interviews met leerlingen die stage lopen in de zorg. En 

een interview met een tv-presentator die vroeger als verzorger werkte in een zorgcentrum. In 

het boekje staan ook handige tips over werken in de zorg. In de lesbrief staan tips, ideeën, 

opdrachten en suggesties om de stagegids 'Werken in de zorg' in de klas te behandelen. 

 

Werken in het groen. Stagegids voor het praktijkonderwijs 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren. - 27 p. 

(stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Deze gids bevat informatie over werken in het groen. Waar kun je werken in het groen? Wat zijn 

je werkzaamheden? Wat moet je kunnen? Daarnaast lees je interviews met leerlingen en een 
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interview met een tv-presentator. In het boekje staan ook handige tips en een quiz om je kennis 

te testen. 

 

Werken in het magazijn. 
[auteur] Sluijter, Maaike. - [auteur] Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-

080-4 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2009. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief) 

 

Werken in het magazijn gaat over de verschillende soorten magazijnen waar je zou kunnen 

werken. Bijvoorbeeld het magazijn van een kledingwinkel of van een supermarkt. Welke taken 

heb je in een magazijn? En wat moet je kunnen? Deze gids helpt leerlingen in het 

praktijkonderwijs bij het kiezen van een stage. De interviews met leerlingen die al stage hebben 

gelopen, zijn heel leerzaam. Evenals het interview met iemand die al jaren in het magazijn werkt. 

Verder bevat de stagegids handige tips, een leuke kennisquiz en een handige verklarende 

woordenlijst. 

 

Werken met dieren. Stagegids voor het praktijkonderwijs 

[auteur] Helsdingen, Linda. - ISBN13 978-90-8696-174-0 - Amsterdam : Eenvoudig 

Communiceren, 2014. - 27 p. - (Werken In-stagegidsen;vol. ) 

 

Dit boekje gaat over werken met dieren. Welke beroepen heb je allemaal in de dierverzorging? 

Wat moet je kunnen? En hoe belangrijk is veiligheid op de werkplek? De antwoorden op deze en 

andere vragen staan in dit boekje. Daarnaast lees je interviews met leerlingen die stage lopen in 

de dierverzorging. En een interview met tv-dierenarts Piet Hellemans. In dit boekje staan ook 

handige tips over werken in de dierverzorging. 

 

Werk: Hoe vind je een baan? 

- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2005. 

- 19 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over werkzoeken, solliciteren, sociale vaardigheden op het 

werk... 

 

 

Werkplanner : beeldenboek voor de dienstenchequewerknemer 
- [auteur] Stad Gent ; [auteur] Cojak. - Gent : Stad Gent, 2012. - 120 kaarten 

 

Het beeldenboek is vormgegeven als een kaartenspel en bevat 120 kaarten, opgedeeld in 3 

categorieën: ruimtekaarten, objectkaarten en taakkaarten. Op alle kaarten staan naast 

pictogrammen ook de Nederlandse benaming zodat bij veelvuldig gebruik ook aan 

woordenschat kan gewerkt worden. Het beeldenboek is bedoeld als eerste fase in een taaltraject 

van anderstalige werknemers binnen de dienstenchequesector maar kan zeker ook binnen 

andere opleidingstrajecten als extra visuele ondersteuning voor anderstaligen gebruikt worden. 

 
Seksuele intimidatie. Wat kun je er tegen doen? 

[auteur] van der Zedde, Maartje. - ISBN13 978-90-8696-049-1 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2009. - 27 p. 

 

De serie Op het werk behandelt sociale vaardigheden en omgangsvormen op de werkvloer. 

Vooral voor mensen met weinig werkervaring zijn deze boeken een nuttige bron van informatie. 

Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Eén op de drie vrouwen wordt op het 
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werk wel eens lastig gevallen door een mannelijke collega. Andersom kan natuurlijk ook: soms 

wordt een man lastig gevallen door een vrouwelijke collega. Hoe dan ook, het heeft meestal te 

maken met machtsmisbruik. Dit boekje legt in eenvoudige taal uit wat seksuele intimidatie is. En 

bevat tips over assertief zijn en hulp zoeken. Om docenten of begeleiders te ondersteunen is er 

een lesbrief bij dit boek. Deze kunt u binnenkort downloaden op 

www.eenvoudigcommuniceren.nl. 

 

Spreektaal : Werk 
[auteur] Baalman, Martijn ; [auteur] Olijhoek, Vita ; [auteur] van der Voort, Carola. - ISBN13 978-

90-5517-155-2 - Utrecht : ncb, 2013. - 45 p. 

 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to A1+) wil ondersteunen 

bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. 

Deze module gaat over werk: werk zoeken, collega's, vrijwilligerswerk, beroepen. 

 

Te laat 

[auteur] van Caeneghem, Johan ; [ill.] van Gemen, Rowan. - ISBN13 978-90-8696-337-9 

[hardback] - 1 ed. - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2018. - 40 p., ill. 

 

De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot A2. Taher neemt 

altijd de trein naar zijn werk. Op een dag vraagt een man op het station hem om hulp. Taher wil 

niet te laat op zijn werk komen. Maar hij wil ook niet de man alleen laten staan. Wat nu? 

 

Een nieuwe baan 

[auteur] van Caeneghem, Johan. - ISBN13 978-90-8696-303-4 [hardback] - Amsterdam : 

Eenvoudig Communiceren, 2017. - 40 p., ill. 

 

Samir is hard op zoek naar een nieuwe baan. Maar dat valt niet mee. Zijn oude buurvrouw Annie 

leeft met hem mee. Heeft Samir deze keer meer geluk? En wie is toch die vrouw die hij overal 

tegenkomt? Dit boek maakt deel uit van de reeks Woordwinst. Extra makkelijk te lezen boeken 

voor (jong)volwassenen die Nederlands leren. 

 

Pesten op het werk. Wat kun je er tegen doen? 

[auteur] Sluijter, Maaike. - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2008. - 27 p. 

Prijs: 13,75 euro 

- (Op het werk. Sociale vaardigheden op de werkvloer;vol. ) 

 

De serie Op het werk behandelt sociale vaardigheden en omgangsvormen op de werkvloer. 

Vooral voor mensen met weinig werkervaring zijn deze boeken een nuttige bron van informatie. 

Dit boekje gaat over pesten op het werk. Ongeveer 300.000 Nederlanders worden gepest door 

een of meerdere collega's. Pesten heeft grote gevolgen. Mensen worden ongelukkig, ziek of 

verschijnen domweg niet meer op hun werk. Met veel voorbeelden en gesprekken met mensen 

die gepest zijn. Met tips over omgaan met collega's. 

 

Sociale vaardigheden 
 

Feest je mee? : lees- en werkboek over belangrijke feestdagen in België 

[bew.] Van Kelecom, Koen. - [auteur] Eenvoudig Communiceren. - ISBN13 978-90-8696-351-5 

[paperback] - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2018. - 51 p., ill. 

Prijs: 17,50 EUR 

 

In 'Feest je mee?' lees je 22 verhalen in makkelijke taal over feestdagen en over vakantiedagen in  
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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. 

 

Zo hoort het 

[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962624 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2016. - 31 p. 

Prijs: 15,00 EUR 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. Dit boek gaat over een goede indruk 

maken. Je leest hoe je je gedraagt op een verjaardag, op een bruiloft en op een begrafenis. In de 

bus en in de rij bij een winkel. Het boek gaat over jezelf voorstellen, bellen en afspraken maken. 

Je leert ook hoe je kunt reageren als iemand onaardig tegen je doet. Na het lezen voel je je 

zekerder over jezelf. Want zelfs in een moeilijke of spannende situatie weet je: zo hoort het! 

 

Zó werkt het : Sociale vaardigheden op het werk Deel 2 

[auteur] Simon, Petra. - ISBN13 9789086961672 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 

2015. - 96 p. 

 

Leerlingen en studenten hebben met Zó werkt het Deel 1 sociale werknemersvaardigheden 

geoefend. Zij hebben een CV gemaakt en portfolio-opdrachten. Het vervolg: Zó werkt het! Deel 2 

biedt een werkboek waarmee leerlingen leren reflecteren op hun eigen werkervaringen. Het is 

opgezet rond de fictieve klas van meneer Jacobi. Alle leerlingen in zijn klas vertellen over hun 

eigen werkervaring aan de hand van een baantje tijdens de zomervakantie. 

 

Zó werkt het : werkboek sociale vaardigheden op het werk 

[auteur] Simon, Petra. - ISBN13 978-90-8696-125-2 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 

2011. - 96 p. 

 

Zó werkt het begeleidt leerlingen die het praktijkonderwijs gaan verlaten, in hun 

leerwerkomgeving. Hoe maak je een cv? Welk werk wil je eigenlijk doen? En hoe hoor je je op de 

werkvloer te gedragen? Het is een werkboek met ruim vijftig praktijkopdrachten en tien 

portfolio-opdrachten. 

 
Welkom in Nederland : migranten vertellen over hun nieuwe leven 

[auteur] Baljet, Wine. - ISBN13 978-90-8696-136-8 - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 

2012. - 93 p. 

 

Zeven migranten uit allerlei landen vertellen hun verhaal over hun nieuwe leven in Nederland. 

Waarom hebben ze hun land verlaten? Hoe bouw je een nieuw leven op? Hoe leer je een nieuwe 

taal? Elk verhaal - leesniveau A2 - sluit af met een korte uitleg over de politieke situatie in het 

land van herkomst. 

 

Werkboek communicatie 
[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2642-6 - Antwerpen : Garant, 2011. - 62 p. 

Dit werkboek gaat over communicatie: van basisregels tot moeilijkheden die kunnen optreden. 

Het concept van deze reeks boeken rond vaardigheden is ontstaan vanuit het oplossingsgericht 

werken met normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis. 
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Werkboek sociale omgang 

[auteur] Mattelin, Els. - ISBN13 978-90-441-2643-3 - Antwerpen : Garant, 2011. - 50 p. 

 

Dit werkboek gaat over welke rol opgenomen wordt in verschillende sociale situaties. Over het 

voeren van een gesprek, actief luisteren, het geven van verbale en non-verbale feedback, het 

ontrafelen van verschillende sociale situaties. Het concept van deze reeks boeken rond 

vaardigheden is ontstaan vanuit het oplossingsgericht werken met normaal begaafde mensen 

met autismespectrumstoornis. 

 

Vriendschap: hoe maak je vrienden 
- [auteur] Eenvoudig Communiceren. - 2de druk - Amsterdam : Eenvoudig communiceren, 2006. 

- 23 p. 

 

Gewoon Zo! is een educatieve boekenreeks speciaal voor mensen die moeilijk lezen en hulp 

kunnen gebruiken bij het regelen van dagelijkse zaken. De boekjes bevatten tips, uitleg, 

praktische informatie en verwijzingen voor hulp en advies. Ze stellen de lezer in staat de 

informatie te verwerken en toe te passen op de eigen leefsituatie. De teksten zijn kort en de 

tekeningen helder. Dit boekje gaat over vrienden maken. 

 

De liefde en ik 

[auteur] van den Berg, Charlotte. - ISBN13 9789086962389 - Amsterdam : Eenvoudig 

communiceren, 2015. - 31 p. 

 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een serie boeken over 

zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie biedt jongeren handvatten voor het 

dagelijks leven en is zo een opstap naar zelfstandigheid. In dit boek vertellen Anne en Niels over 

hun verliefdheid. Het gaat over alles wat met verliefdheid en liefde te maken heeft: over 

intimiteit en veilig vrijen, liefdesproblemen, relaties, ... Voor lesgevers is er ook 

docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig communiceren. 

 

Tot ziens 

[auteur] van Caeneghem, Johan. - ISBN13 9789086963218 - Amsterdam : Eenvoudig 

Communiceren, 2018. - 40 p., ill. 

 

Een Somalisch gezin krijgt een fijne en betaalbare huurwoning toegewezen. In een flat. De oude 

Nederlandse buurman is een mopperkont. Maar als Nafi hem uitnodigt voor een kopje thee, 

wordt hij toch een stuk vriendelijker. Dit boek maakt deel uit van de reeks Woordwinst. Extra 

makkelijk te lezen boeken voor (jong)volwassenen die Nederlands leren. 
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